


בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



1-800-620-640
 לקבלת החוברת ולתרומות למצוות ״פדיון שבויים״ של רבים

חייגו עכשיו למוקד יד לאחים:

בס״ד

רק אתמול יד לאחים
הוציא אותה...

סיפור חילוצם הדרמטי
של אם יהודיה וילדיה אחרי 17 שנים

לבד בכפר ערבי עוין

חפשו את חוברת הסיפורים של יד לאחים
בתיבת הדואר
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

במסגרת שורת מיזמים מבורכת של היחידה להתנדבות ועבודה קהילתית שמוביל האגף לשירותים חברתיים, ביום הבחירות יצאו 25 ילדים ובילו ב'חוויה בחווה' בבית חלקיה 

55 ראשי רשויות חדשים וותיקים מרחבי הארץ, בהם ראש העיר ישראל 
פרוש, השתתפו בסדרת מפגשים של "ניהול עיר העתיד", במהלכו 
נחשפים ראשי הרשויות לפרספקטיבות עדכניות וכלים מתקדמים 
הנדרשים להם בתפקידם • ראש העיר הסביר את התקדמותה של 

אלעד נוכח האתגרים העומדים בפתחה

ביום הבחירות: הילדים המיוחדים נהנו מיום כייף

ראש העיר השתתף בקורס 
"ניהול עיר העתיד"

נחנך: קיר 
מדבר 
סביבה

חודש הרחמים: 
סליחות בכותל ותפילה על 

ציונו של מרן הגר"ע

מאת: יוסי לוז

במהלך יום הבחירות, 25 ילדים נהנו ב'חוויה 
בחווה' בבית חלקיה משילוב בין החוויה מעולם 
שכולם  ופעילויות  אטרקציות  לבין  והחי  הטבע 

אוהבים. 
הילדים ליטפו והאכילו מגוון של בעלי חיים. 
בחווה אף אפשרו לילדים מגע בלתי אמצעי עם 
מגוון  של  והאכלה  ליטוף  בפינות  החיים  בעלי 
אוגרים,  כלבים,  עיזים,  חיים  בעלי  של  רחב 
ארנבות, שרקנים, ברווזים ואפרוחים, ורכיבה על 
חמור ברחבי החווה. כל זה לצד אטרקציות רבות 
ומגוונות כדוגמת קרוסלת מטוסים, רכב מתהפך, 
ג'יירו, באנג'י, אופני קארטינג, מתחם מתנפחים 
כמובן  בשדות,  טרקטור  וטיול  ויבשים  רטובים 

בהתאם ליכולת הילדים.
לרכזות  הודה  להתנדבות  היחידה  צוות 
לילדים  והדאגה  המסירות  על  הארגונים  
וימות  השבוע  ימות  במשך  בעיר  המיוחדים 
וביום  פסח  המועד  חול  בימי  כשגם  החופשה, 
במשחקייה  התקיימו  לחג  שקדם  הבחירות 
מתוך  מיוחדים,  לילדים  כיף  ימי  העירונית 
והקלה למשפחות  לילדים  מרובה  והנאה  חוויה 

ולהורים.

פעילויות  שורת  מציינים  באגף  כך,  בתוך 
מוביל  אותה  להתנדבות,  היחידה  של  חדשה 
הגב'  של  בניהולה  חברתיים  לשירותים  האגף 
ישראל  העיר  ראש  של  ובהכוונתו  לוינשטיין 

פרוש.
כמדי שנה התקיימה קייטנת הקיץ שע"י ארגון 
שמים לב לילדי צמי"ד למשך שישה ימים באולם 
הספורט בין השעות 9-16, כשלכל ילד הוצמדה 
הקייטנה.  כל  למשך  אליו  שהתמסרה  מתנדבת 
לילדים  וצהריים  בוקר  ארוחות  כללה  התוכניה 
ולמתנדבות וכן הפעלות שונות מתנפחים, בועות 
חולצות  הודפסו  כשהשנה  ועוד,  בלונים  סבון, 
חדשות לילדים ולמתנדבות בסבסוד פרינט לייק.

ארגון 'שמים לב' הודה לצוות האגף לשירותים  
חברתיים: א. מלמד, ל. רוזנבוים ול. לוי, למנחם 
אולם  מנהל  לרחמים  המתנ"ס,  מנהל  הורביץ 
להתאימם  ודאג  לצרכים  קשוב  שהיה  הספורט, 
מובחרות  המדהים  המתנדבות  צוות  ולכל 

שבבנות הסמינרים בעיר.
יום סיום  יום הבחירות, התקיים  ביום שלישי 
אטרקציות:  שכלל  למתנדבות,  צ'ופר  חוויתי, 
שיט בננות באשדוד, הפעלה בכדורי פזיו, ונחתם 

בארוחה חגיגית.
קיץ  בטיול  השתתפו  המיוחדים  הילדים 

וקיפצובה.  צובא  בקיבוץ  האטרקציות  בפארק 
גיוונו בחלק מהיום בפעילות במתקנים  הילדים 
מקורים וחלק מהיום במתקנים  באוויר הפתוח: 
בריכת  בסערה,  סירה  משפחתית,  הרים  רכבת 
מתנפחי  פיראטים,  קרוסלת  אבובים,  סירות 
עם  זה  על  זה  יורים  בו   – תותחים  חדר  ענק, 
מתנגשות,  מכוניות  סקי-בול,  ספוג,  כדורי 
אופנים,  תלת  כדורים,  בריכת  פלייסטיישן, 
משחקיה הכוללת ג'ימבורי ממונע. ואלו הם רק 
הילדים  לכלל  המהנות  הפעילויות  ממגוון  חלק 
לציין  יש  ילד.  כל  האישית של  לרמה  בהתאמה 
בנוסף  היו  לקיפצובה  והטיול  הקיץ  קייטנת  כי 
כיף  וימי  העירוני,  פארק  בלונה  הפעילות  ליום 
למשפחות הילדים המיוחדים בעיר: הקרנת סרט 
אינטראקטיבי  חידון  ופעילות  לבנות  מבוקש 

לבנים.
כמו כן, הוקמה מועדונית שבת חדשה לבנים 
מיוחדים  לילדים  שבת  מועדונית   .9-12 בגילאי 
נועדה  המועדונית  שנים.  שמונה  לפני  הוקמה 
שבת  בצהרי  ומתקיימת   3-9 בגילאי  לילדים 
במשחקייה העירונית.  עם השנים  גדלו הילדים 
הבנים  עבור  שבת  למועדונית  ביקוש  ונוצר 
בעידודם  האחרון,  בשבוע  ובס"ד  הבוגרים 
חדשה  נפתחה שלוחה  העיר,  רבני  של  וברכתם 

חייא  רבי  ברחוב  במרכז   9-12 בגילאי  לבנים 
ומאובזרת  חדישה  החדשה  המועדונית   .6
כגון:  ג'ימבורי  ואביזרי  גיל  תואמי  במשחקים 
נהנים  והילדים  ועוד...  פיזיו  כדור  טרמפולינה, 

ממתקים ושתיה לעונג שבת. 
מתכנית  חלק  הינם  אלו  חדשים  מיזמים 
היחידה  שמובילה  השנתית  ההתנדבות 
להתנדבות שבמחלקת עבודה קהילתית בין שאר 
התכניות המתבצעות סביב מעגל השנה, כדוגמת 
מיזמי  פיתוח  התנדבות,  מובילות  והכשרת  גיוס 
פסח  ערב  ניקיון  החסד  מבצע  חדשים,  חסד 
הסמינרים  בנות  התנדבות  האגף,  לקוחות  בבתי 
במועדונית  העיר,  לילדי  העירונית  במשחקייה 
ובימות החופשה, במשך  שבת, במהלך השבוע 
ארגון  קייטנות  במסגרת  הגדול,  ובחופש  השנה 

'שמים לב' - לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
בימים אלו נערכים לקראת פתיחת יום פעילות 
במשחקייה  מיוחדים  לילדים  קבוע  ייחודי 
במשחקייה  צמי"ד  לילדי  פעילות  העירונית, 
השואבה  בית  שמחת  השנה,  בראש  העירונית 
ארגון  בהפקת  מיוחדים,  לילדים  המסורתית 
העלאת  ולקראת  סוכות  בחוה"מ  לב',  'שמים 
אוכלוסיות  למען  חדשים  התנדבות   מיזמי 

נוספות בקהילה אחרי החגים.

מאת: יוסי לוז

החדשנית  בסדרה  ב'  שלב 
וידע  הכשרות  אגף  שפיתח 
עוצב  אשר  המקומיות,  ברשויות 
הרשויות  לראשי  להקנות  מנת  על 
בהיערכותם  להם  שיסייעו  כלים 
לאתגרי העתיד הסתיים, כשמהלכו 
ישראל  העיר  ראש  השתתף  אף 

פרוש.
להכשרת  התכנית  מטרותיה של 
ראשי רשויות, "ניהול עיר העתיד" 
הקניית  היו  זאת,   שמכנים  כפי 
תפיסות מתקדמות, ראייה ניהולית-
אינטרדיסציפלינרית  עסקית 
ותהליכי חשיבה מערכתיים בעולם 
פיתוח  עם  יחד  ומשתנה,  מורכב 
דרך.  ופורצת  אסטרטגית  חשיבה 
הרשויות  ראשי  חשיפת  בנוסף, 
וכלים  עדכניות  לפרספקטיבות 
רשות  לראש  הנדרשים  מתקדמים 
מערכת  בראש  העומד  מכהן 
מעמיק  דיון  ביצוע  תוך  מורכבת 
התוכן  לעולמות  ואינטגרציה 
הרשויות  לראשי  הרלוונטיים 
ולסביבת הפעילות המוניציפאלית.
55 ראשי רשויות חדשים וותיקים 

ממגזרים שונים ומכל רחבי הארץ, 
הגיעו לאוניברסיטת ת"א בקביעות 
במשך עשרה מפגשים, אשר עסקו 
ניהול  ביניהם  נושאים,  בשלל 
כלכלית  חשיבה  ודאות,  אי  בתנאי 
חוסן  פיננסיות,  החלטות  וקבלת 
הרשות  מיתוג  משברים,  וניהול 
חדשנות.   – וכמובן  המקומית 
המפגשים הועברו על ידי מומחים 
מן האקדמיה ומן השירות הציבורי.

"אנו  כי  אמרו,  הפנים  במשרד 
עם  הפעולה  שיתוף  על  שמחים 
והמכון  להב  למנהלים  הספר  בית 
באוניברסיטת  מקומי  לשלטון 
מפעם  עם  שיחד  אביב,  תל 
רלוונטית  תכנית  ירושלים העמידו 
מתקדמים  כלים  שנותנת  ביותר, 
הנושאים  כלל  של  ואינטגרציה 

המוניציפאליים".
ראש  הוזמן  הקורס,  במהלך 
לשאת  פרוש,  ישראל  העיר 
הרצאה בה הסביר את התקדמותה 
האתגרים  נוכח  אלעד  העיר  של 
בעלת  עיר  של  בפתחה  העומדים 
לצד  נמוך,  אקונומי  סוציו  דירוג 
ומציאת  העיר,  להרחבת  הצרכים 

מקורות מימון ועוגנים כלכליים.

מאת: יוסי לוז

סביבה'  מדבר  'קיר  נחנך  וצנוע,  מרגש  במעמד 
רבי  ברחוב  החדש  המתנ"ס  במבנה  האולמות  באחד 
חייא, כאשר את העיצוב, בו ישנם תכנים של נושאים 

הקשורים לאיכות הסביבה, עשו אמנים תושבי העיר.
בטקס שנערך הוסר הלוט על ידי ראש העיר  ישראל 
פרוש יחד עם האמנים שעמלו עליו. במקביל, התקיימה 
שעת סיפור לילדי העיר בנושא מחזור ואיכות סביבה 
על ידי אמנית שהוזמנה על ידי האגף להגנת הסביבה. 
כי  אמרה  דוידוב,  לאה  הגב'  המחלקה,  אחראית 
ההסברה  פעילויות  בשרשרת  פעילות  בעוד  "מדובר 
שאנחנו עורכים בנושא הסביבה בעיר, לכל הגילאים 

ובכל השנה".
המשרד  עם  העירייה  של  פעולה  שיתוף  במסגרת 
להגנת  האגף  פעל  השנה,  במהלך  הסביבה  להגנת 
שהובילו  מתנדבים  קבוצות  ארבע  עם  יחד  הסביבה 

פעילות התנדבותית קהילתית בנושא סביבה.
קבוצת אמנים מהעיר אלעד יצרו 'קיר מדבר סביבה' 
הסביבה  לאיכות  הקשורים  נושאים  של  תכנים  ובו 
הסביבה,  שמירת  על  אלעד  לתושבי  מסר  להעברת 

למען חיים בריאים וטובים יותר בעיר.
לצד התמונה, הוקמה פינת ישיבה אשר תשרת את 
הציבור שיגיע למתנ"ס ולפעילויות בנושא סביבה ליד 

הקיר.

מאת: יוסי לוז

יותר מ-150 מתושבי העיר 
הרב  מרן  של  לציונו  עלו 
ולאמירת  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
המערבי  בכותל  הסליחות 

בתפילה לאחדות העיר.
התפללו  העיר  תושבי 
מרן  של  ציונו  על  תחילה 
הנפש  השתפכות  תוך 
לקראת  אדירה  והתחזקות 
המרכזית  הסליחות  אמירת 
מכן  ולאחר  המערבי  בכותל 
יחדיו לאמירת הסליחות  עלו 
עם,  ברוב  המערבי  בכותל 
מפייט  הסליחות  את  כאשר 

הפייטן משה חבושה. 
יצחק  החברתי,  הפעיל 
הוצאת  על  שפיקד  חלה, 
הסליחות,  לאמירת  ההסעות 
סיפר על החוויה: "אני ברוך 

ד' מארגן כבר 4 שנים הסעות 
הזו  הפעם  המערבי,  לכותל 
מכל.  יותר  מרגשת  הייתה 
העלייה לציונו של מרן זצ"ל 
לפני אמירת הסליחות בכותל 
אחד  לכל  הוסיפה  המערבי 
ואחת התעלות רוחנית עצומה 
התחזקות  תוספת  בנו  שנתנה 

בעת אמירת הסליחות".
ליו"ר  חלה  הודה  בדבריו 
יהודה  רה"ע  ומ"מ  ש"ס 
בוטבול וליד ימינו מרדכי בר 
מוחא, על כל הסיוע והעזרה 
בארגון  גם  הדרך,  כל  לאורך 
ההסעות לציונו של מרן זצ"ל 
ולכותל המערבי, וגם בטיפול 
בכל פנייה ופנייה של תושבי 
ה'  להם  שייתן  "יה"ר  העיר. 
וסיעתא  די,  בלי  עד  ברכה 
העשייה  בכל  דשמייא 

הציבורית לתושבי העיר".

 הקיר שנחנך במתנ"ס 

 סליחות בכותל המערבי 



אלעד
עיר

הישיבות

עיריית אלעד מברכת את רבני העיר והקהילות, 
תושבי אלעד, תלמידי הישיבות, 

תינוקות של בית רבן ואלפי תלמידי מוסדות החינוך

בברכה

ישראל פרוש ראש העיר
מ"מ, סגנים וחברי מועצת העיר

שנה טובה
ומתוקה
שנה טובה
ומתוקה

אלעד 
מעריכה ומוקירה את 

 16,356
תושביה
שנשמעו 

לדעת תורה
ולקול רבותיהם

והצביעו למפלגות 
שיפעלו לשמירת 

תורה ומסורת 
בארץ ישראל

•
לאחר שנה לא 
פשוטה, ידענו 
להתעלות מעל 

המחלוקות ולפעול
 יחד להצלת עתיד

עם ישראל





זה עובר אצלנו במסורת מסבא לאבא,
ומאבא לדור הצעיר: על מצוות 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם' - לא מתפשרים! זו הסיבה שאצלנו
מזמינים בראש ובראשונה- סורגדור - לפני הכל

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

מתחייבים

למחיר הזול ביותר!*

מחירים מיוחדים

לקבוצות רכישה ולקבלנים

www.aluminum.soragdoor.com

w w w . s o r a g d o o r . c o m

< סורגים < מעקות < דלתות 
< שערים < קונסטורוקציות

מחלקת
אלומיניום

< חלונות < חלונות בלגיים
< דלתות < מעקות
< תריסים < זכוכית

מחלקת
ברזל

פתרונות
בנייה קלים
סגירת מרפסות

גגות הזזה

פטנט 
מהפכני

עם כבל 
פלדה

בטיחותי!

שיטות איטום מהמתקדמות ביותר!

בטיחות
מדור 

רה
חב

 ה
נון

תק
 ל

וף
כפ

*ב

מרפסות 
תלויות

מתקפלות
בליווי מהנדס צמוד

סורגדור,

לדור
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הסיבה לניצחון: עצרות הענק 
שהעירו את השטח

מאת: משה אברהמי

עצרות ענק בהשתתפות מרן הגר"ח קנייבסקי 
וקמפיין  איילון,  בנתיבי  פרסומים  שליט"א, 
הבחירות  לאחר  אחדים  ימים  מקיף:  חוצות 
שזכתה  התורה"  ב"יהדות  לכנסת,  הדרמטיות 
הבחירות  מערכת  את  מסכמים  מנדטים,  ב-8 
המאתגרת. בצוות האסטרטגי של יהדות התורה 
המרכיב  כי  עולה  שערכו  מניתוח  כי  מסבירים 
ביותר שהוביל למנדט השמיני הוא  המשמעותי 
התגייסותו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח 
לעיר  מעיר  עבר  המופלג  גילו  שחרף  קניבסקי, 

וגייס עוד ועוד תומכים ליהדות התורה.
עלייה  על  מצביע  ערים  לפי  הנתונים  פילוח 

או  חילוניות  בערים  התורה  יהדות  של  כוחה 
 26% של  עליה  נרשמה  למשל  בר"ג  מעורבות. 
התורה  יהדות  רשמה  ברחובות  התורה,  ליהדות 
עליה של 12%, ובפתח תקווה עליה של 10% וכן 

בשאר הערים.
של  גל  על  מעידים  הקירוב  ארגוני  ראשי 
של  הרוחניים  המסעות  בעקבות  התעוררות 
במעמדים  כזכור,  כאשר  התורה,  שר  מרן 
הרבים הצהירו עוד ועוד צעירים על קבלת עול 
עצמם  על  המקבלים  יש  כאשר  שמים,  מלכות 
עיתים  וקביעת  שבת  שמירת  תפילין,  להניח 
דמותו  הקירוב,  ארגוני  ראשי  לדברי  לתורה. 
ישיר  באופן  השפיעה  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של 
התורה,  ליהדות  לראשונה  להצביע  אלפים  על 

ומדובר במהלך משמעותי להרחבת הקהלים של 
המפלגה.

בדרום  שהתקיימו  הענק  עצרות  במהלך 
בהשתתפות  ברק  ובבני  בירושלים  ובצפון, 
רבנים  שליט"א,  ישראל  וגדולי  התורה  שר  מרן 
תכני  עם  מיוחדים  דיסקים  חולקו  ואדמו"רים, 
חיזוק לקראת ימים גורליים אלו, שגרמו גם הם 
לתמיכה  ולהתעורר  להתגייס  נרחבים  לציבורים 

במפלגה.
מעורר  שזה  הראשונה  מהעצרת  כבר  "ראינו 
היועץ  אומר  רגילה",  בלתי  בצורה  הציבור  את 
האסטרטגי ירח טוקר שהוביל את המסע ברחבי 
כשמרן  מגדרו  יצא  פשוט  "הציבור  הארץ. 
אדיר  ביקוש  היה  לעצרות.  הגיע  התורה  שר 

ברור  היה  האזור.  מכל  זרמו  ואוטובוסים 
שתהיה לזה השפעה ישירה בקלפי".

בחירות  במערכות  כמו  שוב,  רואים  "אנו 
התורה  מרן  של  העילאית  שדמותו  קדומות, 
יהודי  כל  על  קסמים  מהלכת  קניבסקי,  הגר"ח 
היא  שלו  "ההשפעה  טוקר.  מוסיף  נפש"  בעל 
בכמות  משמעותי  גידול  רואים  אנחנו  עצומה, 
מקומות  על  בדגש  חדשים,  במחוזות  הקולות 
התמיכה  לעניין  מעבר  הגר"ח.  מרן  ביקר  שבהן 
דבר  התעוררות,  של  מימד  כאן  יש  במפלגה, 
הנוראים,  הימים  לקראת  בפרט  ומרגש  חשוב 
יהדות  כיצד  בוודאות  לראות  אפשר  ולראשונה 
התורה מרחיבה את מעגלי בתמיכה שלה בקרב 
כבר  שסומן  אסטרטגי  יעד   – נוספים  ציבורים 

בתחילת המערכה".

בצוות האסטרטגי של יהדות התורה הגיעו למסקנה כי עצרות הענק והקמפיין הנרחב עם דמותו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, סיפקו תוספת כוח עצומה 
למפלגה • היועץ האסטרטגי של יהדות התורה ירח טוקר: "היעד האסטרטגי של הרחבת מעגלי התמיכה בקהלים חדשים – הצליח מעל המשוער"

ביהדות התורה מסכמים בסיפוק קמפיין מוצלח

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

לפרטים, טל׳: 054-8132837 )בין השעות: 12:00-17:00(

)מרכז העיר( תחבורה נוחה
שעות עבודה: 13:45-16:45

ניסיון בעבודה עם ילדים חובה

שכר גננת עם תעודות: ₪50
שכר סייעת: ₪40

מספר משרות מוגבל !

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושות גננות / סייעות
לצהרוני גני הילדים בפתח תקוה



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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מקום  לבחור  היה  אפשר  אי 
האזכרה  מטקס  יותר  מתאים 
כדי  לנשיא המנוח שמעון פרס – 
לעין  להפציע  לנתניהו  לאפשר 
המצלמות לאחר ליל הבלהות של 
ממשלות  ארבע  אביר  הבחירות. 
 )2005  ,2001 88׳,  )84׳,  אחדות 
נחשב  )90׳(,  ותרגיל מסריח אחד 
שלו  ההתאוששות  שיכולת  למי 
בבקרים  קיומו.  לסלע  הייתה 
וכאלו  תבוסה,  לילות  שלמחרת 
הוא חווה רבות בחייו הפוליטיים 
הגדושים, פרס היה מגיע למשרד 
באותה  העבודה  יום  את  ופותח 

שעה, כאילו כלום לא קרה.
בעיקר  בחייו  חווה  נתניהו 
שהחלו  לילות  הפוכות.  תופעות 
במפח נפש והפכו למחרת לבוקר 
הוא  ב-99׳  רוח.  התרוממות  של 
ההפסד  בליל  מהבמה  לרדת  בחר 
להכיל  שמתקשה  כמי  ונראה 
אחרי,  שנה  עשרים  הרגע.  את 
בימיו  פרס  כמו  התאושש  הוא 
הספיקו  בטרם  עוד  הנוראים. 
לנתח  החרדיות  המפלגות  ראשי 
המדגמים  שלושת  תוצאות  את 
ונתניהו כבר היה על הקו. מחשב 
ומבטיח  בלעדיו  הימין  קץ  את 
הבלוק  את  בונה  קץ,  אין  נאמנות 
״זה  פנימיים.  מוקשים  ומפרק 
כפי  החדש״,  פרס  זהו  ביבי,  לא 
אחד  קולע  במשפט  זאת  שסיכם 

מאבני הבלוק, שמוצא 
עם  כולנו,  כמו  עצמו 

הראש בקיר.
השנים  בעשרים 
נתניהו,  לא  שחלפו, 
היא   – אלא המציאות 
שהשתנתה, לפי אותה 
ליברמנית  הברקה 
הפוליטי  המנוח  של 
2019 אין את  שאול מופז. לביבי מודל 
הפוליטית  מהבמה  לרדת  האופציה 
לטובת בימות הנואמים בחו״ל מניבות 
השב״כ  מאבטחי  את  הדולרים.  רבבות 
בלילה  בשתיים  בעקבותיו  שדלקו 
להחליף  עלולים  הבחירות,  במוצאי 

נתניהו  שמסביבו  הטרפת  בתוך  השֿב״ס.  סוהרי 
מודע לכך שמהרגע בו לא צלח את אחוז החסינות 
של ה-61 זמנו קצוב, אך באופיו יוסיף להילחם עד 
הנשימה האחרונה. או אולי: הרשימה האחרונה, גם 

שלנו.

בל״ד בחרדית
פגישתו  בואכה  לשני,  ראשון  שבין  בלילה 
נתניהו  התקשר  המדינה,  נשיא  עם  המתוכננת 
למשכן  הגיעו  שטרם  התורה  מיהדות  לשותפיו 
והתלבט ביחד איתם מהי האופציה הפחות גרועה: 
או  הנשיא,  בבית  היום  למחרת  עליו  להמליץ 
למומלץ  גנץ  את  ולהפוך  מהמלצה  להימנע  שמא 
והעלה  איתנו  דיבר  ״נתניהו  כורחו.  בעל  הראשון 
הנשיא  אצל  עליו  מהמלצה  שנימנע  האופציה  את 
בפעימה  עליו  תוטל  לא  הממשלה  שהרכבת  כדי 
גם  בל״ד  עם  גנץ  של  התרגיל  אחרי  הראשונה. 
יהיה  השני,  למועמד  דווקא  האם  התלבט  נתניהו 
קל יותר להרכיב ממשלה״, מגלה ח״כ אורי מקלב 
האינטימיות של  מידת  על  גם  ומעיד  מדגל התורה 
בכל  מולו  מתואמים  ״אנחנו  ביבי:  עם  המגעים 
המהלכים ומאמינים שיעמוד בדיבורו״. כשאין על 

מי להישען אלא, כולנו מאמינים בני מאמינים.
ההחלטה ללכת בכל זאת לנשיא ולהכריז ״דווקא 
התורה  מיהדות  שהחברים  אחרי  נפלה  נתניהו״ 
בבלוק  הראש  עם  מהליכה  גלויה  נוחות  אי  הביעו 
בניגוד  ביבי,  על  פומבית  מהמלצה  והימנעות 
מודעים  התורה  ביהדות  גם  לבוחר.  להבטחתם 
היטב לכך שקיימת היתכנות סבירה של התדרדרות 
שהם  האחרון  והדבר  שלישית  בחירות  למערכת 

שינופף  נגטיבי-ימני  קמפיין  זהו   – צריכים 
בהימנעותם ויציג אותם כבל״ד של הימין. 

זאב  גם  צידד  נתניהו  של  הקרובה  בסביבתו 
המנדט  לקבלת  לחתור  יש  ולפיה  בעמדה  אלקין 
בפעימה הראשונה, וזאת במטרה למנוע את ניסיון 
יו״ר הכנסת  ההשתלטות של כחול לבן על עמדות 
ויו״ר הוועדה המסדרת. השיקול הזה, היווה טיעון 
בין  שנערך  הפנימי  בשימוע  כפולה  השפעה  בעל 
שהייתה  המשמעות  לנוכח  לליכוד,  התורה  יהדות 
למהלך על תפקודו של ח״כ משה גפני כיו״ר ועדת 
הכספים. כל מינוי של איש כחול-לבן ליו״ר הוועדה 
המיידית  להחלפתו  במישרין  מוביל  היה  המסדרת 

של האיש עם היד על השאלטר.
שהוביל  ב-48׳,  הראשון  הבריטי  הברקזיט  מאז 
שכזאת  בריחה  נראתה  לא   – המדינה  להקמת 
הכין  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא  המנדט.  מקבלת 
הצליחה  המציאות  אך  תרחיש,  לכל  כמעט  עצמו 
המכהנים  הפוליטיקאים  זקן  את  אפילו  להפתיע 

שחגג לא מכבר שמונים.
שהה  הקלפיות  פתיחת  לפני  מיממה  פחות 
ראשי  של  בחברתם  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא 
ועסקני דגל התורה בשמחת הברית לבנם של הרב 
יצחק רביץ ראש מועצת טלז סטון ורעייתו רבקה, 
לצדו  ששהו  אברכים  המדינה.  נשיא  סגל  ראשת 
יחצה  נתניהו  כי  בלחש  מעריך  הנשיא  את  שמעו 
מעמד  באותו  מנדטים.  ושישה  השלושים  רף  את 
נגד השיח האנטי- גם אמירת מחאה  נשמעה מפיו 

תגובתו  ועשה.  אמר  ריבלין  בחברה.  שפשה  חרדי 
לאריה דרעי הייתה במקומה וכך גם הקריאה בפתח 
נגד  במעונו  וגנץ  נתניהו  של  המשותפת  פגישתם 
החרמת קבוצות באוכלוסייה. באופנה החוזרת של 
משנות  האחדות  ממשלות 
תכף  תישלף  עוד  השמונים 
הבראשית  מימי  הסיסמה 
רביץ  הרב  של  הפוליטיים 
האב ז"ל: ״נגד החרמת עדה 

קדושה״.
שנתניהו  צפה  ריבלין 
המנדט  את  להשיג  יתקשה 
העריך  אך  לגוש  ה-61 
שביבי יגיע למשכן בראשות 
התוצאה  הגדולה.  הסיעה 
הייתה  אותו  גם  שהפתיעה 
אמורה לפתור עבורו לפחות 
הראשונה  הדילמה  את 
להטיל  מי  על  בסדרה: 
ראשון את המנדט להרכבת 

אחדות במוטציה

פחות מיממה לפני 
פתיחת הקלפיות שהה 
נשיא המדינה רובי ריבלין 
בחברתם של ראשי 
ועסקני דגל התורה 
בשמחת הברית לבנם 
של הרב יצחק רביץ ראש 
מועצת טלז סטון ורעייתו 
רבקה, ראשת סגל נשיא 
המדינה. באותו מעמד 
נשמעה מפיו גם אמירת 
מחאה נגד השיח האנטי-

חרדי שפשה בחברה. 
באופנה החוזרת של 
ממשלות האחדות משנות 
השמונים עוד תישלף 
תכף הסיסמה מימי 
הבראשית הפוליטיים של 
הרב רביץ האב ז"ל: ״נגד 
החרמת עדה קדושה״

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

שומר הברית. 
הנשיא ריבלין 
בשמחת הברית 
לבן הרב יצחק 
רביץ
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שבכאוס  והוכיחה  המציאות  שבאה  עד  הממשלה. 
הפוליטי הישראלי, גם כללי משחק איטלקיים אינם 

תקפים. 

הסנדק הנשיאותי
על   - ריבלין  הנשיא  של  התוכנית  כותרת  את 
בשעתו  שנתן  בעצה  לסכם  ניתן   - הסנדק  משבצת 
המדינה  למזכירת  וייצמן  עייזר  המנוח  הנשיא 
ראשו  את  ״להטיח  אולברייט:  מדליין  האמריקאית 
של ראש-הממשלה נתניהו בראש של יריבו״. היריב 
הערצתם  מושא  ערפאת,  יאסר  בשם  אחד  היה  דאז 
שלושת  בראשות  השמאל  בלוק  מחברי  חלק  של 
שכינה  מהקוקפיט  והרביעי  לבן  מכחול  הגנרלים 
שיושמע  והג׳ינגל  רגע  עוד  ״זועביז״.  הערבים  את 
בתום מסיבת הניצחון של הסיעה הגדולה )היהודית( 

יהיה: בילאדי בילאדי פלסטין.
עוד בטרם הוכרזו תוצאות הבחירות יצא ריבלין 
וערך  ברורה  הכרעה  תהיה  לא  כי  הנחה  מנקודת 
במשבצת  ושלום.  מלחמה  תרחישי  בלשכתו 
הממלכתית שכמעט ואינה מאפשרת השפעה ממשית 
על סדר היום, ריבלין רואה עצמו כמי שהגורל ייעד 
הנוכחית.  בעת  הלאומי  המפייס  משימת  את  לו 
בתנועת  ונתניהו  גנץ  את  לתפוס  מתכוון  הנשיא 
מלקחיים, כאשר כבר בפגישה הראשונה הוא הבהיר 
לשניים בדרכו, כי אם יחשוב בסוף התהליך שאחד 
מהם פעל שלא בתום לב במטרה להכשיל את מהלך 
האחדות ולחתור למערכת בחירות שלישית – הוא 
הציבור.  לידיעת  מפיו  זאת  להביא  הדרך  את  ימצא 
ריבלין מוצא עצמו על תקן משגיח  יקרה,  עד שזה 
הכשרות של נתניהו. החל מפנייתו המכבדת לראש-

ועד  פרס,  המנוח  לנשיא  האזכרה  בטקס  הממשלה 
לגנץ  נתניהו  בין  המשותפים  המפגשים  לכפיית 
נא  לציבור: שמעו  אומר  ריבלין בעצם  – בחברתו, 
רבותיי, בניגוד למה שמספרים לכם בכחול-לבן, הרי 

שנתניהו כשר לבוא בקהל.
את היסודות לחשיבה מעבר לקופסה הנשיאותית 
הניח עבורו הרצוג. לא בוז׳י אלא אביו חיים, שהביא 

וגם  הראשונה  פריטטית,  אחדות  ממשלת  להקמת 
בתפקיד  רוטציה  עם  המדינה  קום  מאז  האחרונה 
ראש-הממשלה. במוצאי בחירות 84׳ מצא עצמו פרס 
הליכוד  תנועת  מול  מושבים   44 עם  המערך  בראש 
בראשות שמיר שירדה ל-41 מנדטים ואיבדה שבעה 
להצביע  שנהרו  מנדטים  ארבעה  וביניהם  מושבים, 
ש״ס.  בשם  חדשה  ספרדית  עממית  תנועה  עבור 
מלא.  כמעט  ובתעתיק  חוזרת  מסתבר,  ההיסטוריה 
 54 שמנה  כהנא(  כולל  )לא  שמיר  של  הגוש  מול 
מנדטים התייצב פרס עם 60 מנדטים, בהיעדר יכולת 
להסתמך על קולות הרשימה המתקדמת הערבית. מי 
שהתערב בשעתו וכפה על הצדדים ממשלת אחדות 

– היה הנשיא המנוח חיים הרצוג. 
רגלו  כף  מידות  הולמות את  הנעליים של הרצוג 
של ריבלין. את בני גנץ קצת קשה יותר לראות בנעלי 
שמעון פרס, ואת נתניהו בנעלי שמיר על אחת כמה 
וכמה. גנץ מסונדל בווטו שהטיל על נתניהו וכפות 
למן  שמתואמים  ללפיד  איווט  בין  החדשה  בברית 
הממשלה  הקמת  את  ליברמן  טירפד  שבו  הרגע 
בפעימה הקודמת. נתניהו מצדו מסונדל בהבטחותיו 
כבר-מינן  מיידית  יוכרז  שבלעדיהם  הברית  לבני 
לחתור  מאודו  בכל  מעדיף  גם  מצדו  ביבי  פוליטי. 
להקדמת הבחירות בשלישית ומאמין כטובע הנאחז 
בידיו  יעלה  כך  יתקצרו  שהמועדים  שככל  בקש 
להפוך את הקערה על פיה, לגבש רוב של 61 ולייצר 
הפתיחה  נתוני  כל  חרף  אם  חסינות.  מרחב  לעצמו 
ממשלת  השניים  על  לכפות  הנשיא  יצליח   – הללו 
של  החדש  כקוסם  עוררין  ללא  יוכתר  הוא  אחדות, 

הפוליטיקה הישראלית.
החלטה  מחייבות  אינן  אגב,  מוקדמות  בחירות 
פוזיטיבית. די בכך שהמועדים של שני המועמדים 
עליהם תוטל הרכבת הממשלה יחלפו מבלי שיעלה 
אם  מכן,  לאחר  כאשר  ממשלה,  להרכיב  בידיהם 
מועמד חלופי שתוטל עליו ההרכבה למשך 28 ימים 
הכנסת תתפזר  כן,  גם  ייכשל  או  יימצא  לא  נוספים 
מאליה בהתאם לחוק הקיים, ללא צורך בהצבעה על 

פיזורה. 
אם מדינת ישראל תיגרר לבסוף למערכת בחירות 

שלישית, בכחול-לבן יצטרכו להלבין את ההתנהלות 
הנציגים  של  )חנין(  הדב  חיבוק  האחרון.  מהשבוע 
ביותר  האפקטיבי  לקמפיין  להפוך  עשוי  הערביים 

הציבור  את  שיעורר 
מה  את  הימני. 
שביבי עשה לציבור 
עשו  הנוהר,  הערבי 
הנציגים  השבוע 
לבוחרים  הערבים 
ההבהרה  הימניים. 
הרשימה  של 
בלילה  המשותפת 
לשני  ראשון  שבין 
לאי-תמיכתם  בנוגע 
נציגי  שלושת  של 
ברמטֿכ״ל  בל״ד 
באה  לשעבר, 
יוצאת  במקריות 
ומיד  תכף  דופן 
שבהנהגת  לאחר 
נמנו  כחול-לבן 
להעדיף  וגמרו 
הרכבת  הטלת  את 
הממשלה על נתניהו 
בקריירה  תחילה. 
וגם  הצבאית 
הפוליטי  ברזומה 
גנץ  הימים,  קצר 
תמיד  מצליח  הלוא 
השני  בסיבוב   –

כברירת מחדל. 
עוד  מישהו  אם 

הטיל ספק בעוצמת החיבור בין כחול לבן לערבים, 
הוכיחה  הזאת  המתוזמנת  ההתנגדות  שדווקא  הרי 
של  ההדדית  והערבות  הערבית  התמיכה  מידת  את 
מדירים,  הם  אותם  ליהודים  לא  כחול-לבן.  ראשי 

אלא לערבים.

מאפיית אחדות. ריבלין מארח את נתניהו וגנץ | חיים צח, לע״מ

״נתניהו דיבר איתנו והעלה את 
האופציה שנימנע מהמלצה 

עליו אצל הנשיא כדי שהרכבת 
הממשלה לא תוטל עליו 

בפעימה הראשונה״, מגלה ח״כ 
מקלב. ההחלטה ללכת בכל זאת 
לנשיא ולהכריז ״דווקא נתניהו״ 
נפלה אחרי שהחברים מיהדות 

התורה הבינו שקיימת היתכנות 
סבירה של התדרדרות למערכת 
בחירות שלישית. הדבר האחרון 

שהם צריכים – זהו קמפיין 
נגטיבי-ימני שינופף בהימנעותם 

ויציג אותם כבל״ד של הימין
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מאת: משה אברהמי 

הב של  סופיות  הכמעט  התוצאות  קבלת  נעם 
נחירות, הלכה התמונה והתבהרה כליל: אין הית

כנות סבירה להקמת ממשלה. 'כחול לבן' נהנית 
מיתרון של 2 מנדטים, גוש השמאל-מרכז נהנה 
אחד  שבירת  ללא  אך  מספרי,  מיתרון  הוא  אף 
קשה   – הבחירות  במערכת  שהושתו  מהחרמות 
ניהיה לקצוות להתלכד לכדי קואליציה אחת שת

נהיג את מדינת ישראל בשנים הקרובות.
22: כחול לבן – 33 מננ -וכך תיראה הכנסת ה

דטים, הליכוד – 31, הרשימה המשותפת – 13, 
ש"ס – 9 – ישראל ביתנו – 8, יהדות התורה – 8, 
הדמוקנ המחנה   ,6  – העבודה-גשר   ,7  ימינה –

רטי – 5.
נציגי  זה  אחר  בזה  נכנסו  ושני,  ראשון  בימי 
הסיעות למשכנו של הנשיא ראובן ריבלין ומסרו 
הרכבת  את  לידיו  לקבל  ראוי  מי  המלצתם:  את 
ונער חי  בשידור  הועברו  הדיונים  נהממשלה. 

את  סיעה  כל  צירפה  להמלצות  ראש.  בכובד  כו 
מה  לברר:  והגיגיה, כשהנשיא מתעקש  משנתה 
תעשו במידה והמומלץ שלכם לא יצליח להרכיב 

ממשלה. גם דברי הומור נשזרו בפגישות.
שני המצומק  הגוש  את  וללכד  לגבש  נבכדי 
נת בנימין  הממשלה  ראש  הודיע  מאחוריו,  נצב 

ניהו על הקמת 'בלוק' של נציגי הליכוד, ימינה, 
פי  על  ח"כים.   55 המונה  וש"ס,  התורה  יהדות 
וינהלו  מאוחד  כגוש  יפעלו  הצדדים  ההסכם, 
מו"מ קואליציוני משותף. נתניהו כינס את ראשי 
לשמור  במטרה  לבד,  ושוב  ביחד  לבד,  הסיעות 

עליהם צמודים אליו.
המערכת  פני  את  ששינתה  המרכזית  הדרמה 
הפוליטית, הייתה החלטת 'הרשימה המשותפת' 

נציגי  לרוב,  הנשיא.  אצל  גנץ  בני  על  להמליץ 
אך  מלהמליץ,  נמנעים  בישראל  הערבי  הציבור 
הפעם, מתוך רצון להביא להחלפת שלטונו של 

נתניהו, בחרו לשנות ממנהגם.
יו"ר הרשימה  המהלך ההיסטורי אותו הוביל 
איימן עודה, התקבל בברכה מצד אנשי השמאל 
– שרואים בשילוב החברה הערבית במדינה צעד 
חשוב – ונתקל בבוז מצד אנשי ימין, שהזדעזעו 
מהשותפות שנרקמת בין כחול לבן לבין הנציגים 
כניסתה של הר כי בכל מקרה,  יצוין  נהערביים. 

שימה המשותפת לקואליציה עתידית לא עומדת 
הנשיא  אצל  בהמלצה  ומדובר  הפרק,  על  כלל 

בלבד.
גנץ  החלטת הרשימה המשותפת להמליץ על 
הסי ואת  הממליצים  מרבית  את  לגנץ  נהעניקה 

הודיעו  שאז  אלא  ראשון,  ממשלה  להרכיב  כוי 
להמלצת  שותפים  אינם  כי  בל"ד  חברי  שלושת 
ממניין  אותם  לגרוע  וביקשו  לרשימה  עמיתיהם 
הממליצים. בכך נהנה נתניהו מיתרון של ממליץ 

בודד.
זמן קצר לפני שאמור היה למסור את המלצתו 
לנשיא, כינס יו"ר ישראל ביתנו מסיבת עיתונאים 
נוהודיע כי לא ימליץ על אף אחד מהצדדים. לי

יצטרף  לא  כי  ואמר  הבטחותיו,  על  חזר  ברמן 
לשום ממשלה שאינה ממשלת אחדות. יצוין כי 
נבממשלת אחדות אין נחיצות לקולות נציגי 'יש

ראל ביתנו'.
בעולם מתוקן, כל השחקנים אמורים לשאוף 
הרכבת  מושכות  את  לידיהם  ראשונים  לקבל 
בעלילה.  טוויסט  נרשם  הפעם,  אך  הממשלה. 
יצליח  לא  מהצדדים  אחד  שאף  הנחה  מתוך 
לשבור את חומות ההתנגדות ולהרכיב ממשלה, 
יהיה  נכון  כי  אסטרטגית  החליטו  לבן'  ב'כחול 

להם אם נתניהו יקבל ראשון את המנדט מהנשיא 
ורק לאחר שהוא ייכשל – המנדט יועבר לידיהם. 
כי בלחץ בחירות שלישיות  היא  הנחת העבודה 
יקל   – נתניהו  של  נוסף  כישלון  ולאחר  באופק 
נעליהם לצרף את אחת המפלגות הקטנות או לפ

עור סדקים בספינת הליכוד.

דיבורי אחדות
המבוי הסתום הוביל את נשיא המדינה ראובן 
רי ההובלה.  מושכות  את  לידיו  לקחת  נריבלין 

ואלו  גנץ,  ואת  נתניהו  את  למעונו  הזמין  בלין 
נענו. ריבלין החליט לקדם במו אצבעותיו הקמת 
נממשלת אחדות, שתציל את ישראל מסבב שלי

שי של בחירות.
ובחלק  לתקשורת,  סגורה  הייתה  הפגישה 
נהאחרון יצא ריבלין מהחדר והותיר את שני המו
נעמדים לכתר לשוחח בארבע עיניים. בתום הפ

לליכוד  משותפת  הודעה  לראשונה  יצאה  גישה 
בי כי הצדדים "שוחחו  נאמר  בה  לבן,  נולכחול 

ניהם על הדרכים לקדם את אחדות ישראל".
בצאתו מבית הנשיא, שוחח נתניהו עם ראשי 
'הבלוק' – מפלגות הימין, ועדכן אותם. לדבריו, 
מייצג  הוא  וכי  אליהם  במחויבותו  עומד  הוא 
נבשיחותיו גם אותם. מיותר לציין כי החשש במ

להותיר  שעשויה  אחדות  ממשלת  מפני  פלגות 
אותם מאחור – גובר.

האחדות  שפסגת  היה  נדמה  מלכתחילה  אם 
נבמשכן הנשיא תתפוגג, הרי שביום שלישי המה

'הליכוד'  של  המו"מ  צוותי  לנוע.  החלו  לכים 
נו'כחול לבן' התכנסו בכפר המכביה לשיחות רא

שונות. על פי הודעה משותפת, "הפגישה הייתה 

עניינית והתנהלה ברוח טובה".
יו"ר צוות המו"מ מטעם כחול לבן, ד"ר יורם 
לוין  יריב  השר  מבחינתו,  כי  הדגיש  טורבוביץ' 
מייצג את הליכוד בלבד. השר לוין הדגיש כי הוא 

מייצג את כל 55 חברי גוש הימין.
במקביל, נפגש השר זאב אלקין עם ח"כ עודד 
נפורר מ'ישראל ביתנו' ובהמשך עם ח"כ אבי ני
נסנקורן מ'כחול לבן'. יום קודם לכן נפגשו אבי

גדור ליברמן ובני גנץ במסעדה ביפו. לאחר כל 
לכל  ש"בניגוד  לפרסם  ליברמן  הקפיד  פגישה 
נמצאת  לא  מפלגתו  לכם",  שמספרים  הספינים 
בשום צד, אינה מנהלת מגעים עם אי מי, וכי הוא 
מכבד את כולם אך מבחינתו אין אופציה אחרת 

מלבד ממשלת אחדות.
נביום רביעי, צפויים נתניהו וגנץ להגיע לפגי

שה נוספת במעונו של הנשיא ובינתיים הצדדים 
ממשיכים בגישושים לממשלת אחדות. על פניו, 
גנץ  האם  קלושה.  כזאת  לממשלה  ההיתכנות 
יפר את מחויבותו שלא לשבת עם נתניהו? האם 
ננתניהו יסכים לכהן מחצית קדנציה בלבד ברוט

ציה? מי יכהן ראשון? ומה יעלה בגורל ה'בלוק 
הלאומי'?

כולו מתרכז בממשלת אחדות,  בזמן שהשיח 
ראוי לציין כי גם הליכה לבחירות שלישיות לא 
יצליחו  לא  והצדדים  במידה  למופרכת,  נחשבת 
שמס נוספות  אופציות  הפערים.  על  נלהתגבר 

פרץ  עמיר  של  כניסתו  האוויר:  בחלל  תובבות 
של  לעברו  החרדים  עריקת  נתניהו,  לממשלת 
גנץ או שמא תסיסה בליכוד שתדחוק את נתניהו 

ברקע השימוע שיתקיים בשבוע הבא.
הקרו הימים  יתממש?  התרחישים  מכל  נמה 

בים יספקו מענה לתהיות שטורדות את המערכת 
הפוליטית.

1,200 בנות פתחו שנת לימודים במבנה חדש בשכונת רמות, אך איך הן יגיע לשם? 
בודדות, שעה וחצי מתברר שלאף אחד )כמעט( לא אכפת•הסעות 

שאמורות לעלות על של היטלטלות בדרכים, ומאות בנות 
את הבת שלי במצב אוטובוס אחד •אמא: "איך אפשר לראות 

בדיקת
קו 

תיקו פוליטיעיתונות
שבוע לאחר הבחירות והערפל הפוליטי עדיין לא התבהר • אחרי ששמע את נציגי כל הסיעות, החליט נשיא המדינה ראובן 

ריבלין לזמן את רה"מ בנימין נתניהו ואת יו"ר כחול לבן בני גנץ לשיחה משולשת, שבמהלכה הותיר את השניים לבדם בחדר 
• המתווה להקמת ממשלת אחדות עדיין רחוק בשל ההתעקשות של כחול לבן שנתניהו לא יעמוד בראשות הממשלה ובשל 

התעקשות הליכוד שהממשלה תושתת על הבלוק הפוליטי של מחנה הימין המונה 55 חברי כנסת

ליברמן וגנץ אחרי פגישה ביפו )צילום: אלעד מלכה( נתניהו וראשי סיעות הימין במעמד הקמת 'הבלוק' ליצמן וגפני בכניסתם להמליץ על נתניהו בפני הנשיא 

בליכוד מבטיחים: ממשלת אחדות תוקם רק על בסיס מחנה הימין המונה 55 חברי כנסת



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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לאישה
טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

אווירת  עימו  ומביא  בפתח  החגים 
קניות  כולל  מכך  חלק  חגיגיות. 
מהווה  אשר  דבר  החג.  לקראת 
החגיגיות  מאווירת  מהנה  חלק 
לכל  במקביל  אך  וההתחדשות. 
הוצאות  גם  בתוכו  כולל  ההנאה, 
כספיות וכן עלול מסע הקניות גם 
לגרום לבעיות פיזיות כגון: נוקשות 
כתוצאה  ובגב  בברכיים  וכאבים 
נשיאת  ממושכת,  מהליכה 
תכולה  עם  שקיות  או  חבילות 
ארוכים  בתורים  ועמידה  כבדה 
המומחים  מציינים  וממושכים, 
הבריאות  וקידום  לחינוך  במחלקה 
כללית  בריאות  שירותי  של 
וממליצים לפיכך, על מספר טיפים 
בריאותיים, לטובת היוצאים בימים 

אלו למסע קניות לקראת החג: 
ראשית מעשה במחשבה תחילה – מומלץ לתכנן 
מראש את הקניות, להחליט עוד בבית מה קונים 
לרכוש,  שרוצים  הדברים  של  רשימה  ולהכין  והיכן 
דבר העוזר למקד את הקניות במקום מרוכז אחד 

אשר מונע התרוצצות מיותרת.
ובעיקר  נוח  בלבוש  הקניות  למסע  לצאת  כדאי 

בנעליים המתאימות להליכה ממושכת.
את החפצים הכבדים אותם רוצים לרכוש, מומלץ 
להשאיר לסוף הקניה, על מנת שלא לשאת אותם          

במשך זמן רב.
חפצים  בנשיאת  רבות  לסייע  יכולה  קניות  עגלת 
מחנות  כשעוברים  מרובות  חבילות  או  כבדים 

לחנות במרכזי הקניות השונים.

להצטייד  חשוב  הצורך  במידת 
תוויות  לקריאת  קריאה  במשקפי 
עשויים  מהם  החומרים  מחירים, 

המוצרים וכו'.
בחנות  המוכרים  את  לשאול  מומלץ 
אם ניתן לבצע משלוח של המוצרים 
הביתה)במידה וחורגים מאוד מעבר 
למידה(, או אם יכולה להתקבל עזרה 
בסיוע  המקומיים  העובדים  מצוות 

בהעברת החבילות למכונית.
במסע  הפסקות  לעשות  מומלץ 
הקניות. חשוב לשבת, לשתות, לנוח 
השיטוט  המשך  לקראת  ולהתרענן 

והקניות.
אם מרימים חבילות כבדות יש לכרוע 
כדי  ותוך  הברכיים  כפיפת  ידי  על 
את  ולהרים  זקוף  גב  על  לשמור  כך 

המשא מלמטה כלפי מעלה.
אם למרות כל כללי הזהירות הנ"ל, מופעים כאבי 
על  הכאב  על  להקל  ניתן  הקניות,  לאחר  ברכיים 
ומופיעים  – 30 דקות. במידה  כ  ידי מנוחה למשך 

גב מומלץ לעשות מקלחת חמה  כאבי 
את  בכך  ולהרפות  חמה  אמבטיה  או 

שרירי הגב.

"

עוגת דבש קלאסית
טעימה

אופן ההכנה:
המרכיבים  כל  את  עמוקה,  קערה  לתוך  להכניס  יש 

יחד ולערבב היטב, מלבד האגוזים
לאחר הערבוב וקבלת מרקם אחיד וחלק, יש להניח 

בתוך תבנית ולפזר מעל העוגה את האגוזים
 35 עד   30 למשך  מעלות   180 לחום  לתנור  להכניס 

דקות.

בתאבון!

השנה  ראש  ובריאה,  נכונה  תזונה  כללי  עם  השנה  את  מתחילים 
ימות  לכל  תקין  משקל  על  ולשמור  להתחיל  אידיאלי  מועד  הוא 

השנה

כללית  בריאות  שירותי  של  הראשית  הדיאטנית  פורז,  אירית 
לכל  נכונה  תזונה  על   לשמירה  כללים  מספר  על  לפיכך  ממליצה 

ימות השנה:
⋅ לרכוש הרגלי אכילה נכונים ולשמור על עקרונות התזונה הנכונה.
⋅ רצוי לצמצם את השימוש במזון עשיר בקלוריות,  כמו שומנים 

וסוכרים.
דלי  ירקות חתוכים, קרקרים  נטול שומן, כמו  זמין  הכנת אוכל   ⋅

שומן.
⋅ אכילת ירקות רצוי טריים, היא אמנם עצה בנאלית, אך עדיין אין 
טובה ממנה. כדאי להתחיל כל ארוחה בסלט ירקות טריים. "טיפ" 
בעניין הסלט – אל תכינו אותו "קטן קטן"; ככל שהחיתוך קטן יותר 
– הרס הוויטמינים הנגרם על ידי האור והחמצן – רב יותר – ויצא 

שכרנו בהפסדנו.
המינים  מכל  המזון  קבוצות  מכל  ולאכול  המזון  לגוון  חשוב   ⋅

והצבעים.
להקפיד על הפחתת מלח )נתרן(. הנתרן במלח מזוהה כגורם   ⋅

סיכון ליתר לחץ-דם. ההמלצה להפחית   
⋅ צריכת מלח – נכונה לכלל האוכלוסייה, ילדים, מבוגרים ובריאים.
⋅ כאשר מוגש  מזון עתיר קלוריות, חשוב להשתדל לעמוד בפיתוי. 
)החצי  קטנה.  מנה  לקחת  אפשרי  בפיתוי,  לעמוד  יכולים  לא  אם 

השני של פרוסת העוגה זהה בטעמו לחצי הראשון(.
המומלצת  היומית  הנוזלים  כמות  מרובה.  שתייה  על  להקפיד   ⋅

היא 8 – 10 כוסות מים או משקה ללא  
סוכר ביום .

  ⋅ לפני שהולכים לקניות, חשוב לארגן רשימה ולהקפיד להיצמד 
אליה . מומלץ לא לערוך קניות בשעת כעס או רעב, אלה עלולים 
לגרום לרכישות מיותרות שיכבידו על המשקל )ואולי גם על הכיס(.

⋅ פינת האוכל , כשמה כן היא – היא מיועדת לאכילה . אכילה תוך 
כדי  ישיבה מול המחשב, או אגב  

קריאת  עיתון מסיחה את הדעת מן האכילה עצמה ויכולה לגרום 
בהיסח הדעת לצריכת כמויות של  

רבות של מזון שלא  התכוון אליהן.  זכרו העין, משתתפת בתהליך 
השובע ולכן חשוב להיות מרוכז 

באכילה .
הצורך  במידת  מסייעת  קבוע  באופן  הנעשית  גופנית  פעילות   ⋅
החדש   המשקל  על  לשמירה  המיותר,  המשקל  להפחתת 

ולהפחתת  תחושות לחץ.
לא  חשוב  אישי,  באופן  שמציבים  בתוכנית  עומדים  לא  אם   ⋅
לוותר, מותר למעוד מדי פעם ולקום. אפשר וכדאי, לחזור למסלול 

ולתוכנית המקורית ולהגיע  ליעדים.
⋅ שינוי הרגלי אכילה. )במידה וזקוקים לכך(.

⋅ שמירה על משקל גוף תקין.
⋅ אכילה מגוונת, מאוזנת ושקולה – המלצתו של הרמב"ם, שהיה 

כידוע גם רופא  דגול – היא עדיין העצה בה"א הידיעה.

יוצאים לקניות לקראת החג?

רשת קפה גרג, חולקת מתכון מנצח עוגת דבש קלאסית, בטעם של פעם, לקראת ראש השנה. עוגת הדבש עשירה, רכה ונימוחה בפה, בטעם 

ביתי ובמרקם אחיד שתגרוף מחמאות מכל הסועדים בשולחן החג. 

הליכה ממושכת, נשיאת חבילות או שקיות עם תכולה כבדה ועמידה בתורים ארוכים עלולה לגרום 
בריאות  שרותי  של  הבריאות  וקידום  לחינוך  במחלקה  המומחים   ⋅ ובגב  בברכיים  וכאבים  לנוקשות 

כללית ממליצים על מספר טיפים בריאותיים ליוצאים למסע קניות לקראת החג 

תזונה
 ושמירת 
משקל

מצרכים:
60 גר' סוכר לבן

60 גר' סוכר חום
150 גר' שמן סויה

180 גר' דבש דבורים אמיתי 
2 ביצים

11/2 כוס קמח

1 כפית אבקת אפיה
1/2 כפית קינמון

1/2 כפית סודה לשתייה
קורט מלח

קורט ציפורן
1/2 כוס תה

1 כף אגוזים קצוצים



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כה’ - כז’ באלול תשע”ט
25-27/9/2019  

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 

ש. מאירוביץ ברב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

אופקים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

גג ענק 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2,900,000 ש"ח כל הקודם 
זוכה! תיווך בני ברק

_____________________________________________)36-39ש(050-9094402

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

בית שמש 

4-4.5 חדרים
 4 חד' ברמב"ש ג' 2 

מרפסות סוכה, 120 מ"ר, 
חנייה מקורה, מחסן גדול, נוף 

_____________________________________________)37-40א(מדהים לל"ת 050-6750824

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

נפרדת, ק"ק עם נגישות 
לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

באר שבע 

וילות ובתים

בני ברק

 בקרית הרצוג דירת 5.5 
חד', קומה ד', ללא מעלית, 
מושקעת 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-41ש(לל"ת 054-3236059

 בהזדמנות אבל באמת 
הזדמנות: 5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + פנטהאוז 

_____________________________________________)38-39א(052-3330965

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא, יוקרתית, 
חדשה, 3 חד' + מ. שמש 

+ חנייה ומשרד לל"ת 
_____________________________________________)37-40א(1,850,000 055-9943331

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 מציאה!!! בשכ' הריף 
המתחרדת וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)39-39(054-9715858 דרום נדל"ן

3-3.5 חדרים 
 במציאה! בחיד"א 

)קהילה( 3 חד', קומה ד' רק 
580,000 ש"ח דרום נדל"ן

054-9715858)39-39(_____________________________________________

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 770,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)39-42א(לל"ת 054-8497119

 שנה טובה ומתוקה 
לכולנו מאחל אושר ברכה 

הצלחה ופרנסה עד בלי די. 
מבחר דירות במחירי מציאה 
לחלוקה בכל רחבי באר שבע

_____________________________________________)39-39(054-3255667 משה 

 מעוניין בחברה לחזקת 
וניהול נכס, התקשרו עוד היום 

בכל רחבי הדרום
_____________________________________________)39-39(054-3255667 משה 

 דירה מחולקת ל- 2, 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח נטו במחיר מציאה
_____________________________________________)39-39(054-3255667 משה 

 בבני ברק החדשה 
מציאת השנה! 4.5 חד' 

+ 2 יח"ד מניבות + אופ' 
רבות למשקיעים בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
052-7155321
03-5702323)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 120 
מ"ר, מחולקת ל- 2 + 3.5 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה + 

חניה + א.להרחבה 2,100,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 בבירנבוים, ק"ב אחרונה, 
כ- 80 מ"ר, אופציה בגג, 

מתאים לחלוקה 1,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)39-39(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)39-39(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)39-39(_____________________________________________

 באזור הוילות! הזדמנות 
פז! בנין חדש לכניסה מיידית 
4 חדרים 1,999,000 ש"ח, 5 

חדרים 2,150,000 ש"ח
_____________________________________________)39-39(054-3050561 הראשון בתיווך

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( 
כ- 190 מ"ר, 4.5 

חדרים, משופצת + גג 
ענק מושקע! + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, 
מיידי, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 
)ללא מעלית( נוף פתוח + 
חניה בטאבו מיידי, מחיר 

מציאה! סלומון נכסים 
_____________________________________________)39-39(והשקעות 054-4290600

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד' מסודרת, + מרפסת 

שמש 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)39-42ל(050-6790854

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)39-39(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 5 
חד' מרווחת + גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,630,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 באזור הרב שך 5 חד', 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א, משופצת, חזית + יחיד"ה 
)8 דיירים( 2,400,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלנדא 5 ח', ק"ג + 
מעלית + חניה, מוכן לחלוקה 

2,450,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות!! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', ק"ק, 

משופצת מהיסוד, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,980,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)39-39(נכסים 052-7684074

 בבעל התניא 7 ח' ענקית 
ומפוארת! + נוף + מרפסות, 

ק"ה + מעלית 3,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)39-39(_____________________________________________

 בלנדא 5 ח', ק"ג + 
מעלית + חניה, מוכן לחלוקה 

2,450,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות!! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', ק"ק, 

משופצת מהיסוד, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,980,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)39-39(נכסים 052-7684074

 נדירה! בניסנבוים 4 חד' 
+ יחידה, כולל מעלית וחנייה 
2,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)39-39(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד', 
קומת קרקע, 3 כ"א + 

מעטפת 50 מ"ר + גינה 
1,710,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 א.הושע 4 חד' כ- 92 מ"ר 
ג'3 כ"א + מעלית שמורה + 
סוכה + ח.בטאבו 2,000,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)39-39(_____________________________________________

 א.יואל כ- 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב מ.מהיסוד + סוכה 
א.למחסן 1,695,000 "תיווך 
_____________________________________________)39-39(משגב לדיור" 052-5222690

 חדשה!! בשיכון ה' 4 
חד' כ- 105 מ"ר + מעלית 

+ מ.שמש 2,150,000 "תיווך 
_____________________________________________)39-39(משגב לדיור" 052-5222690

 א.בנימין אברהם 4 כ- 87 
מ"ר קומה א' מ.מעולה + 

סוכה + חניה + א.להרחבה 
1,490,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ- 90 מ"ר + 

מעלית מ.שמש 1,850,000 
תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בקוק השקט 4 ח' 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

חניה 1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש, ק"א, 

חזית + מעלית 03-5791514 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 ענקית, 
מושקעת + מרפסות, ק"ו + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה, ק"ב + מעלית, 3 כ"א 

+ חניה 2,190,000 ש"ח
053-3128884 03-5791514)39-39(_____________________________________________

 באליהו הנביא כ- 90 
מ"ר מטופחת קומה 
שניה ואחרונה, חזית 

ב- 1,950,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים 050-4177750

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, חזית, קומה 
א' + מעלית, מיידי 

1,800,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ בנין 
חרדי + מעלית + חניה, 

מפוארת, קומה ב', חזית, 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4.5 
חד', טאבו, 103 מ"ר, 
ק"ב, מעלית, סוכה, 
חניה, בלעדי! אפיקי 

_____________________________________________)39-39(נדל"ן בועז 050-4156080

 בגמר בנייה בבית יוסף 
4 חד' יפה, חזיתית, ק"א 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)39-39(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)39-39(_____________________________________________

 באזור ביהכנ"ס הגדול 4 
חד' בבנייה 3 כ"א 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' חדשה 
מקבלן חזית, מעלית וחנייה 
1,850,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

ק"א, חזית כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
מעלית, ממ"ד, חניה, תיווך 

_____________________________________________)39-39(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים, 60 מ"ר + מרפסת 
גדולה + אופציה, ק"ג, חזית, 

בנין פנימי תיווך ספיריט
050-4122744)39-39(_____________________________________________

 באפשטיין 10 בית 
פתוח!!! לל"ת ביום 
ו' כז' אלול )27.9.19( 

בשעות 10:00-11:00, 3 
חד', 82 מ"ר, קומה ב', 
חזית + מ.סוכה חובה 

לראות! 052-2452820 
_____________________________________________)39-39(מקסימום נדל"ן 

 א.נורדאו 3 חד' כ- 75 
מ"ר, קומה א', 3 כ"א 

משופצת + סוכה 1,390,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 3.5 חד' כ- 87 
מ"ר, 3 כיווני אוויר קומה 
ג' מ.מהיסוד א.בג.רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 א.אבן גבירול 3 חד', 
קומה א' כ- 90 מ"ר + 

מ.שמש משופצת א.להרחבה 
1,620,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 3 חד', כ- 65 
מ"ר, קומה א', מ.מהיסוד + 
א.לסוכה + חניה 1,370,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)39-39(_____________________________________________

 לחטוף!! א.סוקולוב 3 
חד', כ- 57 מ"ר, קומה א', 

משופצת + סוכה 1,390,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 א.קובלסקי 3 חד', כ- 66 
מ"ר, קומה ב', א.להרחבה 

48 מ"ר תוכניות 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 באזור חברון כ- 3 ח', 
קומת כניסה + אופציה רק 
1,270,000 ש"ח! "אפיק - 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 באהרן דב 3 ח' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה, 
כ- 75 מ"ר + שלד בנוי 
20 מ"ר קומה שלישית 

ואחרונה מיידי! ב- 
1,550,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים 050-4177750

 באברבנאל בבנייה 
מתקדמת 3 דירות 

אחרונות כ- 80 מ"ר 
בבניין מפואר ואיכותי 

ב- 1,550,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים 050-4177750

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לקוק( בבנין חדש 
כ- 95 מ"ר, 3.5 חדרים 
+ מרפסת שמש/סוכה 
גדולה, ק"א + מעלית 

1,850,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה כ- 80 

מ"ר שמורה ומטופחת, 
קומה א', עורפית ושקטה 

1,400,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בברוט 3 חדרים, קומה א', 
3 כיווני אויר, אופציה מטורפת, 
השכנים בנו 1,260,000פנחס 

_____________________________________________)39-39(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין 3 חדרים 
קומה ב' ואחרונה אופציה בצד 

ובגגן בטון 1,340,000 פנחס 
_____________________________________________)39-39(נכסים 055-6789653

 מציאה בבנימין אברהם 3 
חדרים 90 מטר, קומה ב' + 
2 מרפסות אופציה גג בטון 
_____________________________________________)39-39(פנחס נכסים 055-6789653

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-40ש(052-5444744

 בהזדמנות! בגינחובסקי 
3 + מעטפת ואישורים, ק"ג, 
משופצת 1,450,000 לל"ת 

_____________________________________________)37-40א(052-7162802/3

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כה’ - כז’ באלול תשע”ט  25-27/9/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 +5 חדרים
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-42א(לל"ת 053-3166586

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-42ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

אלעד

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

 בשמאי 3, 3 חד' ממוזגת, 
משופצת עד היסוד, מטבח 

גדול, 2 כיורים, שרותים 
כפולים, מרפסת סוכה, 4,200 

_____________________________________________)36-39(ש"ח לחודש 054-4797080

חריש
 למכירה בפרויקט חרדי 

דירת 5 חד' + מרפסת סוכה 
1,200,000 ש"ח מאיר

_____________________________________________)37-40ל(052-8461976

 חייב להימכר! ביבניאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכנרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
ק-ב 120 מ"ר משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)38-38(_____________________________________________

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקרית שמואל 120 
מ"ר משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 750,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בפוריה עילית וילה 310 
מ"ר בנוי מחולקת ל- 3 דיר' 
+ אופ' לשני יח"ד משופץ 

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ.סוכה הכל בטאבו 

_____________________________________________)38-38(לל"ת 053-3147717

 מציאה!!! בקרית שמואל 
דירת גן 4 חד', 126 מ"ר + 

40 מ"ר, מ.סוכה + גינה 100 
מ"ר טאבו, בניין 4 דיירים בלבד 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
1,050,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר, המגרש 400 
מ"ר, 5 חד' משופצת + נוף 

לכנרת, מושכרת, ניתנת 
לשכירות יומית ב- 1,500 

ש"ח ללילה 1,300,000 ש"ח 
תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל 4 חד', 128 
מ"ר קו ב', מרפסת + נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בסמוך לקרית שמואל 
128 מ"ר, 4 חד', קו 6 + 

מעלית + נוף לכנרת 700,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה מקבלן 
קו א' 3 חד', 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופ' מיידית לחדר, 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

74 מ"ר קו 4 ללא 450,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)38-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קו ג' 60 מ"ר 
3 חד' משופצת כחדשה + 

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-44א(הקרקע 052-2671439

3-3.5 חדרים 

ירוחם

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן מיני פנטאווז 4 חד', 
מרפסת סוכה, נוף לכנרת, 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חד', 
120 מ"ר + מעלית + מ.סוכה 

40 מ"ר, משופצת + נוף 
860,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)38-38(_____________________________________________

 בקהילה החרדית 3, 
משופצת מלאה כניסה מיידית 

_____________________________________________)38-41א(נריה 054-4983943

עפולה

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

בני ברק 

+5 חדרים

 בראשונים 95 מ"ר, 5 
חד', ק"ה + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת. 4,800 ש"ח גמיש 
052-7671305

_____________________________________________)38-41ל(

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין חדש 
עם מעלית, חניה צמודה 

+ מחסן דירתי 6,500 
ש"ח פינוי לפני סוכות 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בק. הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)36-39ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-41ל(054-8478988

 2.5 חד' גדולים, 
70 מ"ר בהרצוג ליד 

הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים 
 ברמת וורבר

2 חד' גדולים, ק"ב,
3 כ"א, פונטציאל ענק, 
בהזדמנות! 1,100,000 

_____________________________________________)34-42ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

 בסמטת אזר, ק"ק, 2 
חדרים, חזית, סלון, מרוהטת 

+ 2 מזגנים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)36-39ש(054-7578276

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

 ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, 

כ- 45 מ"ר, קומה 2.5, 2,700 
ש"ח מיידי! 054-7342396 

_____________________________________________)38-41ל(054-4520649

 בשיכון ה' שח"ל 17 יחידה 
לזוג 2 חד' ממוזגים ריהוט 
_____________________________________________)38-41(מלא מיידי 054-2208800

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים חדר מרוהט, 

ממוזג, מתאים ליחיד או 
_____________________________________________)38-40ל(למטרה שקטה 052-3632080

יחידות דיור

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

עמנואל

 דירת קרקע + חצר.לאחר 
צביעה ושיפוץ, מיידי, 950 ש"ח 

_____________________________________________)36-39ל(חודשי 054-6648933

2-2.5 חדרים 

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

3-3.5 חדרים

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, 3,000 

ש"ח, פינוי ב- 1-10-19
_____________________________________________)36-39ל(052-2447475

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 דרושה דירה להשכרה 
בבני ברק לממושכת 5 חדרים 

_____________________________________________)38-39ח(050-8848889

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי 3.5 ח', קומה ב', 
במכבים, מפוארת מאוד + 
אופציה רצינית לפינוי בינוי 

1,420,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 לחטוף בנוראדו!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 

סוכה וחניה 1,380,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 באלישע במיקום מעולה 
בבניין חדיש 3 חד' + חניה 

1,830,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונות, יפהפיות 

1,400,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 70 
מ"ר מחולקת מתאימה לעסק 

1,450,000 ש"ח גמיש תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
3 חד' + אופציה בגג ובצד 
רק 1,180,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 2 חדרים כ- 50 מ"ר, 2 
כ"א, ק"א, כניסה מיידי תיווך 

_____________________________________________)39-39(ספיריט 050-4122744

 באפשטיין 2 חדרים 
גדולים + מרפסות, ק"ב + 

אופציה להרחבה, כניסה מיידי 
_____________________________________________)39-39(תיווך ספיריט 050-4122744

 בדניאל 10, קומה 1.5, 
2.5 חדרים, משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
7מחיר 1,750,000 ש"ח

_____________________________________________)39-42א(052-7174666 050-5511847

 באלוף שמחוני 2.5 
חדרים, 65 מ"ר ק"ק + . 

הרחבה 25 מ"ר )השכנים 
הרחיבו( 052-2452820 

_____________________________________________)39-39(מקסימום נדל"ן

 בלעדי! במוהליבר 2.5 חד' 
65 מ"ר + אופציה בצד כולל 
היתר ל- 40 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

גבעת שמואל 

 רח' הזיתים דופלקס גג 
קו'1, 5 חד' + זכויות לתוספת 

2 חד' + חניה משה דסקל 
_____________________________________________)39-39("מאגדים" 050-5926021

דופלקסים

 6 חד' על גבול גבעת 
שמואל 141 מ"ר בת שנה 

קו6' משה דסקל "מאגדים" 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

+5 חדרים

 בשז"ר קרית פאר 
המבוקשת 140 מ"ר, 5 חד', 
קו-ב', גינה 75 מ"ר, מרפסת 
20 מ"ר נוף פנורמי לכנרת + 
סוכה 1,300,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)39-39(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן 4 חד', 124 מ"ר, 

מרפסת + מחסן, נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

04-6716666 053-3147717)38-38(_____________________________________________

 מציאה!!! מצוינת 
להשקעה סמוך לקרית שמואל 
3 חד', קו-ב', 60 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת, הבנין מחופה אבן 
450,000 ש"ח כולל התיווך 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)39-39(_____________________________________________

 ברמות זרחי וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה נוחה 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה / למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית. מחסן )8 מ"ר( 
2,090,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות פולין 4 חד' גדולים 
)84 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר(, משופץ 
חלקי, נוף! קרוב למכולת, 

לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)39-39(_____________________________________________

 למכירה בעפולה דירה 
מחולקת ל- 2 מכניסה 

4,000 ש"ח רק 60,000 
r.b 052-6224648 39-39(תיווך(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', משופצת, 
לכניסה מיידית, קרית בעש"ט, 
כניסה פרטית, עיסקה מצויינת 

מיידי FOX נדל"ן
050-6925400)39-39(____________________________________________

 בן יהודה, דירה בקומה 
ומיוחדת 160 מ"ר + אישורי 
בנייה על הגג, ניתן לחלוקה 
ל- 2 דירות, קומה 3, מעלית 

וחנייה 2,400,000 ש"ח
050-3528252)39-39(_____________________________________________

 בלעדי 6 ח' בפ"ת באם 
המושבות בבנייה, קומה 6, 

איכלוס עוד 10 חודשים, 2.5 
מיליון ש"ח תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 חייבת להמכר 3 חד' צמוד 
לגני הדר עמישב, מטופחת ביותר, 

נעימה למגורים, ממ"ד, מעלית 
וחניה בטאבו למהירי החלטה 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)39-39 נדל"ן 

 להשכרה בשח"ל בבניין 
חדש דירות 3/4 חד' חדשות 

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)39-39(_____________________________________________

 ברמב"ם כ- 5 ח' ק"ק 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 באזור העיריה מיקום 

מצוין 4.5 חד', ק"ב + חניה, 
מרוהטת חזית 5,800 ש"ח א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באבן שפרוט 3 חד' 
משופצת, ק"ב, 3,600 ש"ח, 

לל"ת, ללא ריהוט
_____________________________________________)39-40ל(052-3258679

 להשכרה 3 חדרים בדון 
יוסף חדשה קומה 2 מרוהט 
_____________________________________________)39-39(פנחס נכסים 055-6789653

 בראשונים בבניין חדש 
3 חד', 60 מ"ר, מיידי 

3,500 + יחידת דיור 25 
מ"ר ב- 2,000 ש"ח יש 

אפשרות לקחת הכל 
ביחד או בנפרד להב 
_____________________________________________)39-39(נכסים 050-4177750

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת, מרוהטת, מפוארת, 

בפרל 28 ב"ב 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)39-42ש(052-7691171

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ל(ליחידה 054-4944799

 להשכרה בשיכון ה' 
משרד כ- 15 מ"ר כולל מקרר 

שירותים ומזגן 1,550 ש"ח 
_____________________________________________)39-42א(052-7638352

 בגורדון 3 חדרים + מעלית 
וחנייה 3,500 ש"ח

050-3528252)39-39(_____________________________________________

השקעות

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 בפרל 28 ב"ב, בבניין 
חדש מהנילונים, ק"ק, כניסה 

מהחזית, כ- 85 מ"ר, אופ' 
לחצי, לכל מטרה, ללא 

ארנונה, גישה למשאית, מיידי 
4,800 ש"ח. לל"ת

054-8449114)38-39(_____________________________________________

 להשכרה בית מדרש 
40 מטר בשבטי ישראל + 

משרדים פנחס נכסים
055-6789653)39-39(_____________________________________________

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

30 מ"ר + גלריה 28 מ"ר, 
משופצת + שירותים ומזגנים, 

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

חנויות

 חניה מקורה + שלט בבנין 
חדש בהרב קוק/ר' עקיבא 

_____________________________________________)37-38ל(500 ש"ח 055-8808100

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)37-40א(03-5709011

חניות

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

מבנים
 בנצרת עלית, למכירה 

בנין מסחרי 3,300 מ"ר, 
מושכר לגופים ממשלתיים, 35 

_____________________________________________)36-39ש(מליון ש"ח 052-2479184

מחסנים
 להשכרה בבני ברק! 

מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)36-39ל(052-7140101

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? בשבילך אנחנו 

כאן תיווך BA יזמות
_____________________________________________)39-39(054-4980159 דורון

 חנות לחודש לחגים רחוב 
טרפון פינת רבי עקיבא תיווך 

_____________________________________________)BA)39-39 יזמות 054-4980159 דורון

 במרכז ר' עקיבא 
להשכרה 50 מ"ר, ק"כ 6,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)39-39(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא 2 
חנויות צמודות למכירה "אפיק 

_____________________________________________)39-39(- נכסים" 03-5791514

 להשכרה בירושלים חנות 
ברח' אשתורי פרחי, 30 מ"ר, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי! 052-4431143

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)39-42א(מ"ר למשרד 02-5342918

 בבני ברק בר"ע הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 

ק"ק, כ.פרטית 2,800 ש"ח 
052-3344721)39-39(_____________________________________________

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-44ש(חרדי 052-8708776



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כה’ - כז’ באלול תשע”ט  25-27/9/2019

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גורן

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

גליל עליון

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-46/19(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

דלתון

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-27/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-01/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

ביריה
 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-38/20(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-11/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

מגדל
 וילה יחודית מהממת, 

עד 30 איש + בריכה + סוכה 
ענקית + ביהכ"נ פרטי. מבצע 

_____________________________________________)38-41ל(לחגים! 053-2865903

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-36/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 דירת נופש יפהפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + א. 

להשכיר וילה, שעון מים, גלאט 
_____________________________________________)39-42א(058-5994740

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-38/20ש(050-6686907

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וגקוזי' 

ספא, גינה מטופחת, מתחם 
פרגולה ומתקני גן, ק. צדיקים 

_____________________________________________)39-46ש(054-9917000

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ספא ענק, 150 ש"ח 
למיטה 050-4612999 

_____________________________________________)39-42א(אליהו 

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי
_____________________________________________)39-50א(052-7278668

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר, בעיר 

העתיקה של צפת, מיקום 
_____________________________________________)36-39ש(מעולה 052-7153475

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "יערות הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

 ראש השנה בצפת, דירה 
בת 4 חדרים, לפי לילות, 100 

ש"ח למבוגר, 80 ש"ח לילד 
_____________________________________________)39-42א(050-6770150

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-38/2020א(052-7646814

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(ונדנדות 052-5856465

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-33/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים
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מוצרים 
ושירותים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-38/20(_____________________________________________

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-46(רחבי הארץ 053-4271262

הובלות

כה’ - כז’ באלול תשע”ט  25-27/9/2019

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

רפואה משלימה

 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 הוחלפו נעלי בנים מידה 
29 בבילונה, יח' באב אחה"צ 

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 הלוואות חוץ בנקאיות, 
לתקופת החגים, באישור 
מיידי עד 100,000 ש"ח 

ללא ערבים
_____________________________________________)35-38ש(077-3500405

יעוץ נישואין

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

_____________________________________________)35-36ח(פ"ת 054-5485613

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

_____________________________________________)35-36ח(הרבנים" 052-7691052

מחשבים

 לחרדים ודתיים לאומיים, 
לשלוח קו"ח + תמונה בווצאפ 

052-4738511 דמי רישום 
_____________________________________________)36-39ל(100 ש"ח

 נלקח בטעות באזור מרום 
נווה בר"ג ע"י תחנת אוטובוס 
מכשיר מנפח גלגלים ביום ה' 

שבוע השני של בין הזמנים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597787 054-8423194

 למסירה בבני ברק, מכשיר 
תנור + גז דרוש החלפת ג. 

חימום, הגז מצוין!
_____________________________________________)36-37ח(054-8446448

 דרוש באלעד מקרר משרדי 
קטן במצב טוב לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)36-37ח(054-8535618

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 למסירה 3 בובות תצוגה 
לחלון ראווה נשים

_____________________________________________)37-38ח(03-6181711

 2 ילקוטים למסירה 
למשפחות שזקוקות 1 של 

דולפינים לבן ו1 ניקי של בת 
_____________________________________________)37-38ח(במצב טוב 050-4195132

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(בעבר 054-2509001

 All About You מעוניין בספר 
_____________________________________________)37-38ח(חלק 1 052-7677306

 למסירה חוברות "קטיפה" 
ו"מוסף שבת" )יתד( בבני ברק 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633824 052-7632395

 לילד מיוחד דרוש מכשיר 
_____________________________________________)37-38ח(כושר )הליכה( 053-3142444

 מעוניינת לקנות מכשיר 
הדרן במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 למכירה ציורים מקוריים 
_____________________________________________)37-38ח(לסוכה 055-6700587

 מעוניינת לקנות מסך יד 
שניה ברוחב 70 ס"מ

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 מעוניינת לרכוש ספרים 
ותמונות על העלייה מתימן 

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________

צבע איטום אינסטלציה, 
תיקונים כלליים,
 ריצוף,דודים, 

ואיתור נזילות וחשמל.

052-7894414

שיפוצים

סוכות

 ישירות מהיבואן 
פוסטרים וקישוטי סוכות 

במחירי חיסול, לסיטונאים 
ובעלי דוכנים בלבד

_____________________________________________)38-39ל(055-6687487

פדיון נפש 
 פדיון נפש עפ"י 

הקבלה, הוצאת עין 
הרע בעופרת כולל כל 

החומרות 1-700-707-556 
_____________________________________________)38-39ל(053-2432072

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-13/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8456170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(בעבר 054-2509001

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מאוורר תליה 16 אלקטרו 
חנן חדש בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(כ"א 02-5373360

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח 052-7148004

 סורק למחשב במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(90 ש"ח 052-7148004

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סל"ד 
_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי משומש 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 KENWOOD מגהץ 
במצב טוב בקושי משומש 

2400W ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 למכירה מזגני אלקטרה/
תדיראן 3/5 2/5 1/4 כ"ס 

בהזדמנות כחדשים -050
_____________________________________________)37-38ל(6710265

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מזגן חלון גוניור 3/4 כ"ס, 
קירור בלבד 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-2934353

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)35-36ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)38-39ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה פקס 90 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(מצב מעולה 052-5737813

 למכירה שואב אבק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מקרר של אמקור צבע 
לבן יד שניה עובד מצויין רק ב- 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח טל': 050-4146777

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור 
טוסטר וחימום קטן תוצרת 

BISTNO ב- 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 רדיו / טייפ במצב טוב 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 XL 901 HP דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8433730

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

מבצע לחג!
150 ₪ לשעת טיפול

ליאת 052-2776952

שוודי | אבנים חמות | רפלקסולוגיה

הקליניקה בת"א
)קרוב לפארק לאומי(

 עיסוי מקצועי
משולב לנשים

מכירת רכבים
 גי'פ רקסטון דיזל 2008 

7 מקומות, במצב מעולה, יד 
_____________________________________________)39-42(שניה, טל': 050-7955529

בניה 
 בניה ושיפוצים באמון 

ובאחריות מלאה, ישראל 
_____________________________________________)39-42ל(גוטליב 0507-555-430

 טכנאי מחשבים ייעוץ 
טל' חינם, מומחים לתקלות, 

וירוסים, גם למנותקי אינטרנט 
_____________________________________________)39-40ל(050-4114573 בב"ב

 לולבים בסיטנאות דרי 
טריים במיוחד במחירים 

_____________________________________________)39-40(מיוחדים טלפון 054-8449423

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים ומגוונים לסוכות 

לדוכנים וחנויות 054-8438502
kodesh1.com

_____________________________________________)39-40ל()אפשרות לקומסיון( 

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 נמצא יהלום בקו 53 
מת"א לב"ב )ביום א' טו' 

אלול( ניתן לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)39-40ח(058-3264762

 דרוש מיקסר קנווד )שף( 
_____________________________________________)39-40ח(דגם ישן מכני 052-7645405

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)39-40ח(בעבר 054-2509001

 דרוש לישיבה מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)39-40ח(058-3299505

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)39-40ח(בתשלום 058-3299505

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)39-40ח(053-3179093

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)39-40ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 קנווד מעבד מזון מכישר 
וחלקים חדש ללא קערה 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-7614722

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)39-40ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-6841655

 תנור בישול ואפיה קינג 
עובד מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-8969770

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

כחדש 250 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-3463482

 מסך למחשב 
LEMOVO 19 אינטש תקין 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח 052-3463482

 מקרר סמסונג קינג 500 
ליטר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7134699

 מכונת כביסה 5 ק"ג 
חברת קריסטל תקין 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד 052-7191512

 משאבת VSB דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 סורק חברת HP ב- 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 קוטל יתושים 70 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 
ג-85 ע-55 ר-48 )פתח תקווה( 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מאזדה 3 2010 ומעלה 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 רדיו דיסק לרכב 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 ברע"ה למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מכונת תפירה תעשיתית 
ברונר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 058-4413099

 רדיו בסגנון רטרו כולל 
USB ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7153007

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)38-39ח(052-7180828

 טאבלט 10.1 במצב חדש 
כולל נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-8380655

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סלד' 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סיר לחץ גאלה 9 ליטר 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח 054-2013391 נעמי 

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-721667

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 מטען נייד 20000 אמפר 
טעינה מהירה כמו חדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3161169

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 בירושלים למכירה תנור + 
כיריים 350 ש"ח במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(050-6256846

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 055-9765406

HP GB250 מחשב נייד 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד + מסך, 
עכבר, מקלדת, רמקולים 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 055-9765406

 מקפיא 5 מגרות במצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

 קנווד - מכשיר וחלקים 
ללא קערה 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)37-38ח(053-3179093

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 JBL רמקול אלחוטי 
FLIP במצב חדש 180 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-4825582

 מזגן חלון תדיראן 1.5 
כ"ס במצב מצוין 400 שקל 

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 מדפסת צבעונית משולבת 
פקס ברדר דיו 200 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-8585960

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671 

 מזגן חלון חב' אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 052-7126106

 מכונת קפה חדשה 
מהאריזה + 300 קפסולות ב- 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-7629544

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 תנור חימום חדש במחיר 
השווה לכל נפש )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 PRINCESS 10 תוצרתW

+ אביזרים נלווים )מתאים 
במיוחד לניוקי מכונית( 

בהזדמנות )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 בהזדמנות תנור אפיה/
 BISTRO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671
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 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-5705546

 בפ"ת 2 כורסאות לסלון 
מבד אדום בורדו במצב מצויין 

500 ש"ח פרטים:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4110991

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין 250 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא משרדי במצב מצוין 
200 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 ספות 2+3 מושבים 
איכותיות מבד בצבע בז' 

חזקות ושמורות 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 למכירה דלת כחדשה צבע 
חום ונגה + משקוף רוחב 80 

500 ש"ח גמיש פלא'
_____________________________________________)37-38ח(054-8484132

 3 מדפים צבע שמנת 
25*110 ס"מ 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 ספה + מיטה אורך: 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 שולחן סלוני ענק עץ מלא 
במצב מצוין 500 שקל

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 120 ש"ח אחה"צ 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120010

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 150 ש"ח 052-7148004

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 054-5656194

 כסא בטיחות חדש 
לתינוק "ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 למכירה בב"ב כדורי 
דיקלקטין מקוריים 270 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8524657

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)37-38ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 למכירה עגלת בוגבו 3 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(052-6431557

 מיטת תינוק גדולה 
0.75*130 עץ בוק 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7639661

 טרמפולינה לתנוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה בהזדמנות )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למסירה חינם מיטת נוער 
ארונות מזרן ושולחן עפרה 

_____________________________________________)37-38ח(054-2444831

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 כסא בטיחות ציקו חדש! 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה!! 500 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב סביר 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)39-40ח(49 ש"ח 050-6907470

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 למכירה פלאפון תומך 
כחדש במצב מעולה צבע לבן 

_____________________________________________)37-38ח(80 ש"ח 054-8426680

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 משכיר GPS ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-40ח(052-7608118

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק 50 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)39-40ח(054-8446728 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)39-40ח(054-8446728

 משאבה חדשה 99 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(ידנית מעולה 053-3182503

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 מציאה! כסא בטיחות 
_____________________________________________)39-40ח(סלקל 80 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה לתינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 טרמפולינה חדשה 
לתנוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 תיק כחול לעגת בוגבו 
קמיליון 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

תינוקות

 C2 5 סוללות לפלאפון 
מצב טוב לא מקוריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176

ספא בוטיק 
TLV

 אבנים חמות  קלאסי  רקמות עמוק 
משולב בטיפול רפואי ורפלקסולוגיה 

03-9449454 הפרדה מוחלטת 
הירקון 106 תל אביבפרטיות מלאה

מזמין אתכם לטיפול זוגי מרגיע ומפנק מול הים והטיילת 
סוויטות ספא יוקרתיות ומפוארות מגוון טיפולים

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספה 2 מקומות, עור 
אמיתי, צבע כחול כהה, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 500 ש"ח 052-8380655

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3121020

 שידת מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 4 כיסאות לבנים 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה בב"ב ספריה 5 
דלתות )אחת מהם ויטרינה( 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח 052-7175116

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-3453482

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן סלון גדול צבע חום 
כהה מצב מעולה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 299 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה מכתבייה במצב 
מצויין, אורך 120 ס"מ, 

גובה 180 + מקום למחשב 
ומקלדת ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיריים גז 4 להבות, מסך 
מחשב דק 170 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-6388897

 מייבש כלים 20 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מנקה בקיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מעבד מזון חדש בקופסא 
דגם ישן 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מחבת חשמלית ומנגל 
חשמלי חדשים באריזה!!! 100 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 052-6388897

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 שידה ומראה + מדפים 
וקולב תואמים )אגוז בהיר( 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 058-3232259

 שולחן סלוני 70*140 מעץ 
מלא ומסיבי בצבע טבעי )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כורסא לסלון, כסאות 
מחשב, מזנונית, כיסוי לספה 

חדש, עד 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 עמודון לבן מפלסטיק של 
כתר חדש 0.65*1.70 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל אחד 054-3584040

 כוננית 4 מגירות פלסטיק 
_____________________________________________)36-37ח(לבן 250 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק כחול 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א חדש 054-3584040

 משטח מיטה 1.90*1.40 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 350 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)36-37ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 למכירה שולחן פיקניק 
חדש )לגילאי 6( + סככה 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-6925410

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)36-37ח(460 ש"ח 054-5656194

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-5705546

 בפ"ת 2 כורסאות לסלון 
מבד אדום בורדו במצב מצויין 

500 ש"ח פרטים:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4110991

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כסא לרכב לילד 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלה 3 מצבים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 למכירה ברמלה עגלת 
תאומים טובה מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-4439935

 למכירה כחדשה נדנדה 
לתליה במשקוף ביתי עד 

גיל 3 ב- 60 ש"ח בלבד נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 למכירה כרית הנקה 
"כריתי" כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד נייד: 050-4116410

 למכירה עגלת מוצי 
מצוינת כולל אמבטיה וטיולון 

גינס ב- 500 ש"ח )גמיש( נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446728

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 עגלת טיולון שצריך 
להחליף גלגל אחד ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 גאמפר' עם משחקים 
מתאים מאוד למטפלת ב- 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7119273

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת גוי אמבטיה וטיולון 
במצב טוב מאוד 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120286

 עגלת איזי בייבי אמבטיה 
כחדש שחור רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 סלקל יד שניה 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבה חדשה! "לנסינו" 
_____________________________________________)37-38ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)37-38ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 058-3245685

 קורקינט 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 תיקים לנערות 5 ש"ח כל 
_____________________________________________)39-40ח(אחד 050-6245339

 חליפת בגיר חדשה 
כחולה 300 ש"ח, גקט' 56 

ש"ח מכנס 52 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/190 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(ב"ב 052-7109690

 12 דפנות לסוכה במצב 
חדש 35 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 מכשיר גל' איכותי של 
חברת סאן חדש באריזה 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 054-8527470

 ספה בצבע קרו 
קטיפה לסלון נפתחת 

למיטה זוגית מצב מצוין 
+ ארגז מצעים 1,000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8527470

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כל אחד 50 ש' 

_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 דלת + משקוף 360 ש' 
_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 קורקינט לילד קטן / גדול 
במצב טוב נקי ושמור 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 052-6921856

 לגו מקורי לבניית שני 
מסוקים ורובוט 90 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-3143334

 למכירה שולחן מצויין 
לסוכה 200 ש"ח + אופני 

הרים 21 הילוכים במצב חדש 
_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח 054-2819921

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יגודיוב מידה 38 5000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)39-40ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח 380 ש"ח 

במקום 800 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי דררה ירוקה 
עם כלוב גדול 490 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3202097

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685 

 מטען ובטרייה למצלמה 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ילקוט ניקי במצב מושלם 
_____________________________________________)39-40ח(90 ש"ח 058-3245685

 אופני ראלי מעולות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תמונה רקומה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה 2 תוכונים יפיפיים 
בצבע צהוב זוהר + כלוב עם 

ציוד נלווה ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 למכירה צב קטן וחמוד 
לבית עם גינה או מרפסת 

בלבד ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

מבצע 
ענק

054-5436609

מוטות במבוק איכותיים
 לסוכה ולסכך

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3256014

 הליכון לילד עובד מצוין 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד GB 1 זכרון 25 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 מחליק שיער מעולה!! 
של חב' remington חדש 
באריזה! נקנה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 350 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)39-40ח(052-7665357
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

כה’ - כז’ באלול תשע”ט  25-27/9/2019

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מציאה: כלוב + 3 תוכים 
פסטורלים + 2 בתי הטלה 
270 ש"ח בודד ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בערב 054-8592649

 בהזדמנות שמלת ערב 
נצנצים להשכרה 42, 34 רק 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 195 ש"ח 050-4143035

 פנקיים יפיפיים ב"ב רק 20 
ש"ח ליחידה טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 תוכונים מהממים ויפיפיים 
ב"ב רק 40 ש"ח ליחידה טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 כיסויי מגן לטלפון חדשים 
_____________________________________________)36-37ח(5 ש"ח נייד: 052-3186268

 אקוריום פנורמי כולל 
הציוד גודל 0.7*0.5 מ' 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3165776

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 03-6164549

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3256014

 ילקוט ניקי עם עגלה 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 צעצועים לילדים עד גיל 6 
כולל לגו משחקי הרכבה טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)37-38ח(460 ש"ח 054-5656194

 חוברת "סימנא" הלכות 
לבחינות ברבנות "עירובין" 

חדש ב- 12 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח 050-4135002

 ילקוט ניקי חדש! מרופד 
2 תאים גדולים 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 הליכון מצויין עובד מצויין 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

 KWNWOOD רדיו דיסק 
עם כל התושב והפנלים 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

  מנורת קיר נוי תלויה 
_____________________________________________)37-38ח(מהצד 50 ש"ח 052-7148004

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה X11 מטר 99 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3233170

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)37-38ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 מכנס גי'נס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 80 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-7041010

 מראה לארון בגדים 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 290 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 משקולות 20-45 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 סט איפור 72 צלליות + 
סומק חדש לא היה בשימוש 

_____________________________________________)37-38ח(85 ש"ח 054-8478855

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)37-38ח(054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח! 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 משטח שיש בצבע שמנת 
בבני ברק 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 גוף תאורה עגול גדול בבני 
_____________________________________________)37-38ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 בושם בולגרי אקוה 
ו- BLV כ"א ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(חדשים 054-8481218 אלעד

 חולצת פוסור חדשה 
מידה 15 ב- 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)37-38ח(054-8481218 אלעד

 סט רשר היורש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5981054

 למכירה נעלי עקב מידה 
40 צבע כסף חדשות באריזה! 

_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 054-8426680

 בגד ים חדש M&H לגבר, 
כחול L בפ"ת 40 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-4144107

 למכירה אופני הרים 
שילדה אלומניום בצבע שחור 

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 054-2819921

 אופניים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)37-38ח(ברק 052-7600336

 נשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8474176 054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
 גלולות משחק לילדים 45 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 חצאית אלגנטית חגיגית 
קומות צנוע מתאים גם 

לחסידים 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 סט לקפה ותה של נעמן 
_____________________________________________)37-38ח(40 ש"ח 058-7041010

 מכנס חולצה לספורט 
לנוער סופג זעה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 למסירה מסך מחברת 
פיזוצו 32 אינץ כחדש ממש 

_____________________________________________)37-38ח(400 ש"ח 052-7152829

 למכירה בב"ב כובע 
בורסלינו מידה 56 כחדש 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3288707

 למסירה בב"ב עדשות 
מגע 1.00 ו- 0.75 חבילה 

_____________________________________________)37-38ח(כמעט חדשה 054-8524657

 כיור קטן כ- 27*40 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 02-5373360

 ספריית קודש ספרי יסוד 
מהו' ישנות 10 ש"ח לספר 

_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)37-38ח(49 ש"ח 050-6907470

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7687863

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)37-38ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר לימוד לבנות תיכון 
אלגברה גיאומטריה חשבונאות 

אנגלית 30-40 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7676856

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-4157763

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ 
_____________________________________________)37-38ח(ירקות 80 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

שושי יוגדיוב מידה 38 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8478028

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 054-6969961

 קורקינט לילדים במצב 
חדש ועדיין באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-6877622 בני ברק

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה משחקי הדירן 
ריבוע בריבוע 280 ש"ח עגלת 
_____________________________________________)38-39ח(בובה 100 ש"ח 050-4166058

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7687863

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מעולה לסוללה סוללה נטענת 

30 ש"ח מציאה טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 3 מגירות רשת ברזל 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-9089110

 קרמיקה חדשה קרם 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 אופני הילוכים 50 שקל 
ואופני נוער 60 שקל

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-5385013

 למכירה כינור 3/4 פגניני 
ב- 380 ש"ח משומשת במצב 

_____________________________________________)38-39ח(מצויין 054-8429231

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 050-3337530

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין 130 

ש"ח )אפשרות להעביר את 
האופניים לבני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-2819921

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412976

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כ"א 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8412903

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084

 ספרי לימוד כחדשים תת 
מאור ישראל מכיתות ד' עד ז' 

_____________________________________________)38-39ח(052-7118267

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-272747

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לנערים תוצרת 

ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 נגן רוייזו וידאו + משחקים 
+ העברת קבצים מגע 280 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3268337

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 משקפי שמש חדשות של 
חברת אופטיקנה מעוצבות 

_____________________________________________)38-39ח(יפות 70 שקל 052-5918474

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 שעון יד חברת בלרי חדש 
ברמה ועם תאריך ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 052-5918474

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

כולל כ. זיכרון 32GB ב- 170 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 11* מטר 99 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3233170

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 
אופנים 150-70 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)38-39ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תוכון שלא נושך ומתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(050-4157763

 משחק מונופול 
אלקטרוני חדש לגמרי 160 
ש"ח )נקנה השבוע ב- 240(

_____________________________________________)38-39ח(052-7601614/5

 נרתיק לאורגן חדש 
באריזה מרופד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים 054-8593729

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2*2 מטר 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)38-39ח(054-8474162

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8474176 054-8478028

 מגבעת לאופרדו מידה 
54 במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מראה + מסגרת צבע עץ 
50*1.3 ס"מ 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 052-7148004

 אורגן ימהה מעולה! 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
_____________________________________________)37-38ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 ג'י פי אס לרכב כחדש! 
_____________________________________________)37-40ש(איכותי! 054-8527470

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

 32GB כולל זיכרון
_____________________________________________)37-38ח(170 ש"ח 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 מציאה: כלוב + 3 תוכים 
פסטורלים + 2 בתי הטלה 
270 ש"ח בודד ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בערב 054-8592649

 בהזדמנות שמלת ערב 
נצנצים להשכרה 42, 34 רק 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 195 ש"ח 050-4143035

 פנקיים יפיפיים ב"ב רק 20 
ש"ח ליחידה טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 תוכונים מהממים ויפיפיים 
ב"ב רק 40 ש"ח ליחידה טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 כיסויי מגן לטלפון חדשים 
_____________________________________________)36-37ח(5 ש"ח נייד: 052-3186268

 אקוריום פנורמי כולל 
הציוד גודל 0.7*0.5 מ' 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3165776

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 03-6164549

 חולצת פסים לבנה לגבר   
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 רדיו דיסק 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 מזודה 4 גלגלים 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 קסדה לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מציאה 3 הטאבלט היהודי 
כחדש 450 ש"ח גמיש הקודם 

_____________________________________________)36-37ח(זוכה! 055-6772996

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3256014

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7640482

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 נעל סניקרס 28 משובץ 
של קסטרו 60 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)36-37ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים בימבה פלא
65-150 ש"ח יד שניה

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 מזנון נוי מעוצב 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה 
מציאה! כחול מידה 56 400 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3245685 

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 אופניים חשמליים במצב 
מצוין כולל מנעול וקסדה 

במחיר 2,650 ש"ח
_____________________________________________)36-37ל(052-7679910

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 מתקן דיסקים גדול 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 מזרון על זוגי ד"ר גב, תנך 
מפורש אשר וייזר 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 אופניים מעולות נמכרות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

כה’ - כז’ באלול תשע”ט  25-27/9/2019

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)36-39(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)36-39(מעולים! 054-4771509

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה בשעות 
הבוקר בלבד

054-2681222)36-39(_____________________________________________

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-38/20(לשעה, 052-8286090

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
055-5527391)34-40(_____________________________________________

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)39-42(_____________________________________________

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לגן בגבעתיים מיידי, 
סייעת למשרה מלאה,

7:30-16:45, שכר גבוה כולל 
תשלום חגים וחניה

052-3838484)36-39(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים לערב ר"ה 

ויוכ"פ במקוואות ובתי עלמין 
בבני ברק, ירושלים והסביבה 
תנאים טובים 052-7124416 

_____________________________________________)36-39()בערב(

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 לחנות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות לעבודה 
במשמרות תנאים טובים 

_____________________________________________)37-40(למתאימות 054-7694963

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 לנקיון חדרי מדרגות 
דרוש עובד חרוץ 
לרציניים בלבד!
054-2421996
_____________________________________________)36-39ש(052-4003742

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

 דרושים בפ"ת עובדים 
לנגריית רהיטים נחשבת 
בתחומה. משרה מלאה, 

תנאים טובים. לפרטים אנא 
_____________________________________________)37-39(פנו לאלון: 050-5605040

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 התפנה חזן לימים נוראים 
בנוסח ספרדי - ירושלמי

_____________________________________________)38-39ל(052-7679831 058-7679831

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 למאפייה בפ"ת דרושים 
עובדים )צמוד לצומת סגולה( 
לעבודת אריזה וליקוט הזמנות 

בימים ראשון - חמישי
054-7708222 17:00-23:00)38-39(_____________________________________________

 דרושה בק.משה בירושלים 
לשמירה על מבוגרת בין 

13:30-17:00, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)38-39ל(050-7696655

 דרושה בייביסיטר מסורה 
ל- 2 ילדים באזור רח' אפשטיין 

_____________________________________________)38-39ל(מ- 15:00 052-6266000

 דרושים מתרימים לערב 
ר"ה וערב יוה"כ שכר נאה 

_____________________________________________)38-39ל(לפרטים 054-8412245

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה גננת מ- 8:00-13:00 , 

יום חופשי, תנאים טובים, נסיון 
חובה, קו"ח לפקס

03-619-0002)38-39(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-45א(03-9094566 053-3197448

דרושה סיעת מסורה לגן 
וגננת מקצועית למילוי 

מקום לפרטים בין השעות 
8:00-15:00 בלבד

לרשת גנים חרדית
גדולה ומבוססת בפתח תקוה

0506528522

 דרושות סייעות לפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

לפרטים- 03-6711800
פקס- 03-617-1808

 saryww@gmail.com :מייל
_____________________________________________)39-40ש(תנאים טובים למתאימות!

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב שכר 

_____________________________________________)39-42א(גבוה 052-4555995

 למשרד בוטיק חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית מול 
לקוחות, שליחת הצעות מחיר 

ללקוחות, ועוד... 2-3 שעות 
ביום, שכר בסיס 45 ש"ח 

לשעה. קריירה
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, ידע 

באופיס, שעות נוחות, שכר 
9,000 ש"ח. אפשרות לתחילת 

עבודה אחרי החגים. קריירה 
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח במרכז 
בני ברק פקיד/ת ביטוח 

לעבודה משרדית א-ה
8:30-14:30 שכר 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(קריירה 072-22-222-62

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה מקצועית 

לניהול ארגון חסד 
**גרפיקאי/ת למקומון חרדי 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 
בכל רחבי הארץ גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכירה + הקלדה 

לת"ת חינוך עצמאי גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה לחברת הייטק **נהג 

למנהל ארגון חרדי **מנהל 
משרד לארגון חינוכי ותיק 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 אחראית גביה, למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 
קבועה למשרד בבני ברק, 

 rdm@rdm.co.il קו"ח למייל
_____________________________________________)39-40(לפקס 03-633-8889

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)39-42(_____________________________________________

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)39-42א(054-7680455

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות, שכר 

גבוה + בונוסים 053-3105169 
_____________________________________________)39-40ל(053-3152546

 דרושה מטפלת בפ"ת 
ל- 3 פעמים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)39-42ל(אחה"צ 052-3723623

 דרוש מחסנאי חרוץ 
ונמרץ למשרה מלאה בב"ב 

_____________________________________________)39-40ל(03-5709972

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 פקס לייזר של ברדר דגם 
7320 כולל טונר 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 052-7187193

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 054-8464909

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 050-6850138

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י ממיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(מצב חדש 054-5981054

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5981054

 שמלה מהממת חדשה 
קרם מידה 1 מחיר מציאה 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-8497425

 כלוב עם 2 תוכונים + 
מתקן מים 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 כלוב + ארנבת + שרקן 
+ אוכל 300 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 למכירה אופנוע משטרה - 
פג 350 ש"ח נדרשת החלפת 

_____________________________________________)36-37ח(סוללה 050-6925410

 אופנים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 052-7600336

 אופניים חשמליות ליאמי 
שחורות מחיר סביר 450 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(050-7806788

 גגון מתאים לכניסה לבית, 
לחנות, לביהכ"נ או מעל חלון 

וכד' 0.85*1.65 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336 בב"ב 

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגודיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8478028

 מדפסת + פקס חברת 
קנון חדשה 130 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5925787

 למכירה תרמיל 20 ש"ח, 
תיק נסיעה 40 ש"ח מזוודה 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-61999806 בערב 

 כיסוי לרולר לקולנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילד 
BMX במצב מצויין מידה 16 

לגילאים 4-7 שנים במחיר 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פרטים: 054-2819921

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8464909

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 052-7187278

 ספר גאוגרפיה אמריקה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון מספר 7 
חשב נא 20 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נגן טאצטיו' הנגן הכי חדש 
_____________________________________________)35-36ח(רק ב- 170 ש"ח 02-5819232

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה' )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(31*59*12 050-6850138

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

גמיש נקנתה באלף
_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה אופניים 160 ש"ח 
בני ברק מצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב 054-6969961

 אופניים הילוכים גודל 26 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 050-4169800

 סט 81 צליליות של חברת 
גייד' + סומק 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8475855

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י מחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מצב חדש 054-5981054

 סט השר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5981054

 תיק לסמינר יפה ואיכותי 
במיוחד כחדש 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(058-3228383

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרב תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482
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